
Az ING Csoport, a világ 
8. legnagyobb vállalata,  

Magyarországon is vezetõ
pénzügyi szolgáltató;

kirendeltségvezetõt és
5 fõ pénzügyi tanácsadót,

humánpolitikai vezetõt
keres.

Kecskemét
nagy.istvan3@ing.hu

mobil: 06 30 944 7731

Augusztus 23-án  mintegy
kétszáz hívõ énekelte a Bol-
dogasszony anyánk címû
himnuszt Lajosmizse hatá-
rában, az Árpád-kori temp-
lomrom közelében. Az ének

és az ima az 1899-ben állí-
tott Besenyi-kereszt tövében
szólt az égiekhez, amit Kol-

lár Csaba és Kovácsné
Terenyi Éva felújíttatott. 

Szeptember 12-én dr. Bá-
bel Balázs, Kalocsa-Kecske-
mét érseke népes hívõsereg
körében újraszentelte a Mária
napra megújított Pálmonosto-
ra – Postaházi-dülõ, úgyneve-
zett Kasza-keresztjét. A re-
konstrukció számos fölajánló,
aktivista közös sikere, akik-
nek megköszönte a metropo-
lita a szorgalmat és az áldo-
zatot. 

Mindkét kereszt felújításá-

ban tevékeny részt vállalt a
kecskeméti Porta Egyesület
Szent Ilona Keresztköre. A

pálmonostorai volt egyébként
a félszázadik olyan szakrális
emlékhely, amelynek rekonst-
ruálásában a civil szervezet
aktív szerepet játszott az el-
múlt évek során. 

Megszépült pusztai keresztek

Összeállításunk  
– a részletes programmal –
a 3-5. oldalon olvasható!

Összeállításunk  
– a részletes programmal –
a 3-5. oldalon olvasható!

Folyamatosan bõvülõ árukészlettel,
exkluzív választékkal 

és kedvezõ árakkal várjuk 
kedves vásárlóinkat.

Édesség, ajándék, 
különleges italok üzlete

Kecskemét, Kápolna u. 9. 
Tel.: 76/322-489, 30/601-29-30

Két és fél ezer regisztrált neve-
zõ, színes fajtaskála, kiváló
hangulat jellemezte az idén is a
kecskeméti CACIB kiállítást. A
napokban tartott rendezvényre
több mint nyolcezren látogat-

tak el. A délutáni díszfelvonu-
lások voltak a legnézettebbek.
Képünkön Majorné Bíró And-
rea, a kilencszeres Champion-
bajnok kínai kopasz kutyáival
látható.

Kedvencek közszemlén

Nyitva tartás:  H–P: 7–17-ig;
Sz: 7–13-ig;  V: 7–12-ig.

Ajánlatunk: 
Vetõmagok, növényvédõ-

szerek, mûtrágyák, 
tápoldatok, kerti szerszámok,

ezer apró cikk, amire 
a kertben szükség lehet. 

Kertészeti és növényvédelmi
tanácsadás. 

Profi kertészeknek 
– profi vetõmag.

„Jöjjön ki a piacra, rátalál a Kukacra!”

KUKAC
Növényvédõszer, 

Vetõmag és
Vasedénybolt

Kecskemét, Erdõsi Imre u. 6. 
(a Piaccsarnok mögött)

Tel.: 76/477–351

Bútorkiállítás
Az idei évben is megrendezik a nemesnádudvari bútorkiállí-
tást szeptember 21-e és 27-e között. A szervezõk hétköznap-
okon szakmai találkozóra invitálják a magyarországi bútorke-
reskedõk impozáns társaságát. A résztvevõk megismerked-
hetnek a településen mûködõ jelentõs bútorgyártó üzemek
legújabb fejlesztésû termékeivel, az alkalmazott gyártási tech-
nológiákkal és betekintést kapnak a cégek mûködésébe. A
hétvége a lakosságé lesz. 26-án és 27-én a lakberendezés
iránt érdeklõdõket várják a kiállítók, ahol minden kérdésükre
választ kapnak.



2009.  szeptember22 Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Közlönynyomda
– A LAPNYOMDA

Kérje árajánlatunkat!

HU05/1628

HU06/0086 NAT/K

Címünk: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
Tel.: 06-76/556-460, fax: 76/556-470

weblap: www.hknyomda.hu
e-mail: nyomda@hknyomda.hu

titkarsag@hknyomda.hu

Nagy teljesítményû tekercsnyomó ofszetgépeinken
több országos nagy példányszámú napilap, hetilap, folyóirat,

regionális és reklámújság, rendszeres és alkalmi kiadvány
készül újságnyomó, ofszet és felületkezelt papírra egyaránt.

Kötészeti gépeinkkel lehetõség nyílik körülvágott, hajtogatott,
irkafûzött, gerincragasztott, kartonált ragasztókötött

kivitelezésre a megrendelõi igényekhez igazodva.

Kérje árajánlatunkat!

A szeretet olyan kincs, mely ak-
kor fáj nagyon, ha nincs - állítják
a bölcs megfigyelõk. Egy valami
bizonyos: nem Tõzsér Juditot fi-
gyelték meg, miközben az emlí-
tett megállapításra jutottak. A
kecskeméti Gong Rádió ügyve-

zetõ asszonyát ugyanis irigylésre
méltó szeretet övezi. Erre ékes
példa az a születésnapi bulija,
amit a minap rendeztek a
Csalánosi Csárdában, ahol
õszinte kedvességgel vették kö-
rül az ünnepeltet a hozzátartozói

és a barátai, sõt az éteren ke-
resztül is számolatlanul érkeztek
a jókívánságok. Népes táboruk-
hoz most szerkesztõségünk is
csatlakozik ezzel a rövid, de
ugyancsak õszinte mondattal: Is-
ten éltessen sokáig, Judit!  

Isten éltessen, Judit!

– Elsõ osztályos voltam, ami-
kor javasolták, hogy jelentkez-
zek az akkor induló izsáki ze-
neiskolába – emlékszik vissza
pályájának kezdeteire Heibl
Anna. – Kelemen Józsefné nö-
vendékeként kezdtem zongo-
rázni. Az õ tanácsára az ötödik
osztályt már Kecskeméten, a
Kodály Iskolában jártam. Ott
Szûcsné Sátorhegyi Erzsébet
lett a zongoratanárnõm. Nyol-
cadikosként eldöntöttem, hogy
zenei pályára szeretnék lépni.
A Kodály Iskola Zenemûvészeti
Szakközépiskolában két szakot
végeztem párhuzamosan. Ger-
hátné Papp Rita lett a zongora-
és csembalótanárnõm, õ készí-
tett fel 2004-ben arra az orszá-
gos csembalóversenyre, ame-
lyen második helyezést értem

el. Mindkét hangszert nagyon
szeretem, 18 évesen mégis a

zongora mellett döntöttem,
amikor a Szegedi Tudomány-
egyetem Zenemûvészeti Karára
jelentkeztem, mert ez a hang-
szer divatossabb, s jobban

megkönnyíti egy pedagógus
elhelyezkedését. Szegeden
Radványi Mária volt a zongo-
ratanárnõm, 2006-tól pedig,
amikor egyetemi tagozaton
kezdtem tanulni, Lucz Ilona nö-
vendéke lettem. Nála diplo-
máztam az idén. 

– 2008-ban különdíjat nyer-
tem a Nemzetközi Bartók Béla
Zongoraversenyen. Ugyancsak
tavaly három hónapot Német-
országban töltöttem az Eras-
mus Ösztöndíj jóvoltából Peter
Florian tanítványaként, aki jó-
val nagyobb teret enged az
egyéniségnek, s inkább felsza-
badítani, elgondolkodtatni
próbálja növendékeit. Ezt az új
irányzatot szeretném ötvözni
azzal a tudással, amit eddigi
tanáraimnak köszönhetek, hi-
szen én is a pedagógus pálya
mellett döntöttem, de szívesen
teszek eleget a koncertfelkéré-
seknek is. 

Ifjú izsáki zongoramûvész
EEggyy  ffiiaattaall  iizzssáákkii  tteehheettsséégg  iiss  bbeemmuuttaattkkoozzootttt  aa  kköözzeellmmúúllttbbaann,,  aa  FFeerreenn--
cceess  AAkkaaddéémmiiaa  HHíírrööss  HHéétteenn  ttaarrttootttt  ttaannááccsskkoozzáássáánn,,  aa  KKooddáállyy  IInnttéézzeett--
bbeenn..  HHeeiibbll  AAnnnnaa  zzoonnggoorraammûûvvéésszztt  eellssõõkkéénntt  hhaallllhhaattttaa  aa  kkeeccsskkeemmééttii  kköö--
zzöönnsséégg,,  eezzéérrtt  iiss  sszzeerreettnnéénnkk  bbeemmuuttaattnnii  õõtt  oollvvaassóóiinnkknnaakk..

AA  nnaappookkbbaann  ssookkaann  kkiillááttooggaattttaakk
aa  kkeeccsskkeemmééttii  GGookkaarrtt  ppáállyyáárraa,,
hhooggyy  pprróóbbáárraa  tteeggyyéékk  aauuttóójjuukkaatt
ééss  ssooffõõrrii  kkééppeessssééggeeiikkeett  aa  993355
mméétteerr  hhoosssszzúú  aasszzffaallttccssííkkoonn..

– Egyesületünk célja, hogy ja-
vítsunk a közlekedésbiztonsá-
gon és morálon, ezért is rendez-
tük immár másodjára a Pálya-
napot. Nagy örömünkre szol-
gált, hogy rendezvényünkre
ilyen sokan ellátogattak. Nem
csak a szlalomversenyen és a
pálya-tesztvezetésen voltak aktí-
vak látogatóink, hanem a vér-
adáson is, ahol huszonhét em-
ber adott vért. Jól teljesítettek a
KRESZ-teszt kitöltõk is, több mint
90% átment a vizsgán – nyilat-
kozta lapunknak Végel Tamás,
a Magyar Opel Tulajdonosok

Egyesületének kommunikációs
és marketinges munkatársa. –
Keressük az alternatív üzem-
anyagok lehetõségét, ezért a
Pályanapon vendégünk volt a
hazai bioetanol gyártó, besze-
relõ mûhelyek és az E85-áta-

lakító elektronika készítõi is. A
tuning és veterán autó kiállítás-
nak, illetve a rendõrök, tûzoltók,
mentõk közös bemutatójának is
nagy sikere volt. Ezúton szeret-
nék köszönetet mondani min-
den támogatónknak.

Opeles pályanap

TTûûzzoollttóókk  bbeemmuuttaattóójjaa  aa  ggookkaarrtt  ppáállyyáánn

HHeeiibbll  AAnnnnaa

KKeeccsskkeemméétt  ookkoossaann  ddöönnttöötttt,,  aammii--
kkoorr  mmeeggvveerrsseennyyeezztteettttee  aa  sszzóóbbaa
jjööhheettõõ  kkoommmmuunniikkáácciióóss  ccééggeekkeett..
GGoonnddoollvváánn,,  ííggéérrjjeenneekk  vvaallaammii
nnaaggyyoonn--nnaaggyyoonn  jjóótt  aazz  öönnkkoorr--
mmáánnyyzzaattnnaakk,,  hhiisszzeenn  ssookk  hhiivvaattaall--
nnookkaa,,  iirrooddáájjaa,,  iinnttéézzmméénnyyee  ––  vvaa--
ggyyiiss  ssookk  iinntteerrnneetteezzõõjjee  ééss
mmoobbiilloozzóójjaa  vvaann..  

Dr. Zombor Gábor polgár-
mester úgy volt vele: lehetne ez
az egész kusza szolgáltatási pro-
jekt olcsóbb is. És beletrafált a
közepébe. A régi jó partner
olyan ajánlott tett, amely tech-
nológiailag és költségileg is tet-
szetõs. A megtakarítás elérheti
az évi 30 millió forintot. 

Barta Gyula, a Magyar
Telekom értékesítési ágazatve-
zetõje örömét fejezte ki a tender
elnyerése kapcsán, mert mint

elmondta, miután másfél éve az
önkormányzatoknak jogi lehe-
tõsége van az összevont beszer-
zéseik közbeszereztetésére,
Kecskemét volt az elsõ önkor-
mányzat, amely ezt meg is lép-
te. A jelentõs díjcsökkenéssel
kapcsolatban megtudtuk, hogy

azért volt erre lehetõség, mert a
mintegy 500 vonalas és 500
mobil elõfizetõi szerzõdést és a
86 Internet elõfizetést tartalma-
zó csomagot egy szerzõdés ke-
retében tudták kezelni.

Langsteiner Marianne, a Ma-
gyar Telekom lakossági szolgál-

tatások üzletág marketing igaz-
gatója ezt követõen közölte,
hogy Kecskemét frekventált te-
rületein a cégük egy fejlesztést is
végrehajt, aminek a lényege,
hogy a T-Home csomagban ta-
lálható szolgáltatások szélesebb
körben legyenek elérhetõek.

Elõnyös megállapodás a Magyar Telekommal

NAGYSZÍNHÁZ
szeptember 22. kedd 19.00 ó HÁROM NÕVÉR Dajka M. b.
szeptember 23.szerda 19.00 ó HÁROM NÕVÉR Latabár K. b.
szeptember 24. csütörtök 19.00 ó JÁTÉK A KASTÉLYBAN zártkörû elõadás
szeptember 25. péntek 19.00 ó JÁTÉK A KASTÉLYBAN bemutató Katona J. b.
szeptember 26. szombat 19.00 ó JÁTÉK A KASTÉLYBAN zártkörû elõadás
szeptember 27. vasárnap 15.00 ó JÁTÉK A KASTÉLYBAN Gombaszögi E. b.
október 1. csütörtök 19.00 JÁTÉK A KASTÉLYBAN Apáczai Cs. J. b.
október 2. péntek 19.00 ó A VÁROS NAPJA  gálaest
október 3. szombat 19.00 ó HÁROM NÕVÉR Berky L. b. 
október 4. vasárnap 19.00 ó HÁROM NÕVÉR Jászai M. b.
október 6. kedd 19.00 ó JÁTÉK A KASTÉLYBAN Páger A. b.
október 7. szerda 19.00 ó JÁTÉK A KASTÉLYBAN Kiss M. b.
október 9. péntek 19.00 ó JÁTÉK A KASTÉLYBAN  Blaha L. b.
október 10. szombat 15.00 ó HÁROM NÕVÉR Honthy H. b.

19.00 ó HÁROM NÕVÉR Arany J. b.
október 11. vasárnap 15.00 ó PADLÁS bérletszünet

19.00 ó PADLÁS bérletszünet
október 16. péntek 19.00 ó LILI BÁRÓNÕ Katona J. b. – bemutató
október 17. szombat 19.00 ó Kínai Nemzetiségek Ének és Táncegyüttese

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ
szeptember 21. hétfõ 19.00 ó ESZTER HAGYATÉKA
október 3. szombat 19.00 ó FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT – bemutató
október 4. vasárnap 19.00 ó FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT 
október 6. kedd 19.00 ó FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT 
október 7. csütörtök 19.00 ó FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT
október 11. vasárnap 19.00 ó ESZTER HAGYATÉKA
október 18. vasárnap 19.00 ó HÍRSZÍNHÁZ
október 29. csütörtök 19.00 ó FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT
október 30. péntek 19.00 ó FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ
szeptember 5. szombat 19.00 ó A LEGYEZÕ
szeptember 20. vasárnap 19.00 ó A LEGYEZÕ
szeptember 27. vasárnap 19.00 ó A LEGYEZÕ
október 5. hétfõ 19.00 ó A LEGYEZÕ
október 7. szerda 16.00 ó VERS VAGYOK ÉN IS – a Táncsics Kollégiumban 
október  8. csütörtök 19.00 ó VERS VAGYOK ÉN IS – TANÁR ÚR KÉREM
október 18. vasárnap 19.00 ó A LEGYEZÕ
október 24. szombat 19.00 ó GOGOL.UTÓIRAT – bemutató
okótber 25. vasárnap 19.00 ó GOGOL.UTÓIRAT
október 27. kedd 19.00 ó GOGOL.UTÓIRAT

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ
MÛSORA

Kecskemét, Katona József tér 5. �� Tel.: 76/501-171 ��  www.kecskemetikatona.hu 
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Program

Szeptember 25. péntek
9 óra Fogathajtó pálya, díjhajtás
10 óra Kiállítások megnyitása
14 óra Spor tpálya, Sárfehér Kupa

gyermek labdarúgó torna 
16 óra Kecskeméti út, rovásírásos

helynévtábla-avató
18 óra Városháza, a nyári izsáki al-

kotótábor festményeibõl ren-
dezett kiállítás megnyitója

19 óra Katolikus templom, a Városi
Vegyeskar, Terebessy Éva
operaénekes és az Izsáki Re-
neszánsz Furulyaegyüttes
hangversenye

19 óra Szabadtéri színpad, a Mad
Guns együttes koncertje

20 óra Szabadtéri színpad, Totálkár
zenekar koncertje

20 óra Vino Pince Klub,  Kertész
Acid-Jazz és Dudás András
harmonikás koncertje 

21 óra Vino Pinceklub, Hevesi Ta-
más koncertje

22 óra Tulipán Café, Bomba-party
hosztesz lányokkal, Dj: L-
Gee, Evy-D

22 óra Fogathajtó pálya, Adrenalin-
party

Szeptember 26. szombat
8 óra Fogathajtó pálya, maratonhajtás
9óra Sportpálya, Sárfehér Kupa

nõi és leány labdarúgó torna
9-tõl 17 óráig Dózsa tér, ökumenikus

sátor programja
10-tõl 13 óráig Fogathajtó pálya, 

veterán katonai jármûvek be-
mutatója

11 óra Katolikus templom, elszárma-
zott izsákiak találkozója

14.15 óra Szabadtéri színpad, Ju Jitsu 
bemutató, a DLC7 tánccso-
port és az iskola moderntán-
cosainak mûsora

15.30 óra Szabadtéri színpad, a Dupla 
Kávé együttes koncertje

16 óra Sportpálya, az izsáki és a solti
öregfiúk labdarúgó mérkõzése

17 óra Szabadtéri színpad, ünnepi
köszöntõt mond Sirman Fe-
renc, a FVM államtitkára, vá-
rosi kitüntetõ címek átadása,
borlovag avató. Közremûkö-
dik a strullendorfi Zegenbach-
tal Fúvószenekar.

19 óra Szabadtéri színpad, a 10 éves
Sárfehér Néptánc Együttes
születésnapi gálamûsora

20.30 óra Szabadtéri színpad, a Csík 
zenekar koncer tje, vendég
Ferenczi György

22 óra Fogathajtó pálya, Szuperbuli. 
Közremûködnek: Mága Zol-
tán, Lakatos Krisztián, Galam-
bos Lajos

22 óra Vino Pinceklub, Deák-Bill
Gyula koncertje

22 óra Tulipán Café, Luminel-party,
Dj: L-Gee

Szeptember 27. vasárnap
9 óra Fogathajtó pálya, akadályhaj-

tás
9 óra Vasútállomás, országos mo-

toros találkozó
10 óra Katolikus templom, búcsúi

terményhálaadó szentmise
10 óra Református templom, ünnepi

istentisztelet
15 óra Kossuth-Rákóczi út, motoros

felvonulás
16 óra Kossuth-Rákóczi út, szüreti

felvonulás (indulás a vasútál-
lomásról 15.30-kor)

16.30 Szabadtéri színpad, Michael
Jakson-mûsor, a Városi
Mazsorett Csoport, a Flash

Tánccsoport, az Ezüst Gólya
Nyugdíjas Klub cigánytánc-
csoportja, a DLC7 tánccso-
port és a strullendorfi fúvó-
sok mûsora

20 óra Szabadtéri színpad, a Takáts
Tamás Dirty-Blues Band kon-
certje

21.30 Kossuth tér, tûzijáték, utána a
DLC7 tánccsoport bemutatója

Mindhárom nap borutca, kirakodó-
vásár, gyermekjátékok, 

a fõtéren és a fogathajtó pályán. 
Vasárnap 10-14 óráig véradóbusz
várja a segíteni szándékozókat.

Minden érdeklõdõt hívnak és várnak
a programokra a rendezõk:

Bács-Kiskun Megye Önkormányzata,
Izsák Város Önkormányzata

Izsáki szüreti fesztivál és országos fogathajtó bajnokság Ünnep-
köszöntõ

Ismét elmúlt egy év. Újra itt van
ünnepünk, a Sárfehér Napok.
A tavalyi ünnep óta eltelt idõ-
szak nem volt könnyû. Tudjuk,
komoly válságban van az or-
szág, sõt a világ, és sajnos ezek
hatásai alól mi, izsákiak sem
vonhatjuk ki magunkat. Lehe-
tõségeink beszûkültek, ám en-
nek ellenére elmondhatjuk,
hogy a város mûködése egy-
szer sem került veszélybe. Ezzel
párhuzamosan azonban azt is
el kell mondani, hogy a terve-
zett iskola felújítás, és az egész-
ségügyi központ létesítése el-
maradt, s jelenleg nem is lát-
szik konkrét lehetõség ezek kö-
zeli megvalósítására. Pedig
nagy szükség volna mindkettõ-
re. A mezõgazdaság általános
helyzete sem javult. Sajnos ma
is nagyobb üzletnek látszik a
szõlõtõkék kivágása, mint a
gondozása…

Egy-egy Sárfehér Napok al-
kalmából az elmúlt idõszak fej-
lesztéseirõl is be szoktunk szá-
molni. Ez idén sajnos kevesebb
helyet foglal el ebben a köszön-
tõben, mint korábban. Ám látva
más önkormányzatok helyzetét
azt gondolom, mindenképpen
jó hír, hogy a város mûködése
mindig biztosított volt, s ehhez
hitelt – kivéve rövid átmeneti
idõre szóló kisebb kölcsönt –
nem kellett felvennünk. S külö-
nösen jó hírnek számít, hogy a
jelzett nehézségek ellenére ép-
pen a Sárfehér Napokra készül
el tizenhat utca burkolatának a
felújítása, melyhez 140 millió
forintot nyertünk központi pá-
lyázaton. Ez a fejlesztés azért is
örömteli, mert sajnos mindany-
nyian jól tudjuk, hogy sok ut-
cánk minõsége igen-igen rossz.
Éppen ezért máris újabb pályá-
zatot nyújtottunk be további út-
építésekre. Járdaépítésre 12,5
millió forint áll rendelkezésünk-
re. Ugyancsak ez évi fejlesztés a
könyvtár technikai fejlesztése,
melyhez 11 millió forintot nyer-
tünk, míg az iskolai és óvodai
oktatás fejlesztésére 56 millió
forint pályázati pénzt kaptunk.

Én õszintén bízom abban,
hogy jövõre már jobb helyzet-
ben ünnepelhetünk és több fej-
lesztésrõl számolhatunk be. Idei
ünnepünk teljen ennek remé-
nyében. Segítsen ez a három
nap legalább az ünnepi órákra
kicsit elfeledni a gondokat.

Szép napokat kívánok min-
den izsákinak és a hozzánk lá-
togatónak!

MMoonnddookk  JJóózzsseeff
ppoollggáárrmmeesstteerr
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Az Izsák és Ágasegyháza között
nyújtózkodó Varga Birtok Kft. alig
három esztendeje tûnt fel a bor-
piacon, ám azóta több rangos
díjat is elnyert ez a cég , kitûnõ
Arany Sárfehér nedûivel a régiós
és országos borversenyeken. A
névválasztásuk azonban nem bi-
zonyult szerencsésnek, hiszen
több hasonló elnevezésû borá-
szat is mûködik hazánkban. Ezért
az idén új keresztelõt tartottak. A
cég maradt Varga Birtok Kft., ám
a boraik immár a Gedeon Birtok
márkanevet viselik. Mivel szõlõ-
tábláik nagy része az izsáki Ge-
deon-dûlõben fekszik, kézenfek-
võ volt az új névválasztás. 
Talán nem sokan tudják, hogy
25 hektáros Arany Sárfehér ül-
tetvényével ez a gazdaság a leg-
nagyobb termelõje ennek a szõ-
lõfajtának az országban. Nem
csoda tehát, hogy a birtok tulaj-
donosai, szakemberei a Sárfe-
hér Napok rendezvénysoroza-
tot ugyancsak a szívügyüknek
tekintik. Varga Ildikó, a cég
ügyvezetõje (és egyik tulajdo-
nosa) lapunknak elmondta,

hogy az idén õt kérték fel az
izsáki szüreti fesztivál borutcá-
jának szervezésére. Mindössze
három hete kapta ezt a megbí-
zatást, de örömmel mondott rá
igent, és szakmai ismeretei,

kapcsolatai révén így is tíz ne-
ves borászatot sikerült meg-
nyernie arra, hogy garantáltan
kiváló nedûivel felsorakozza-
nak az izsáki fesztiválon.
Újdonság lesz, hogy ez alka-
lommal már színes zenei mû-
sorok is meghatározzák majd

a borutca sajátos hangulatát.
Varga Ildikó elárulta, hogy jö-
võre már szeretné méreteiben
és programjaiban is sokkal na-
gyobbá, jelentõsebbé tenni a
borkóstolásnak ezt a fesztiváli
helyszínét.  A Sárfehér Napok
rendezvényeit tekintve, csak a
szüreti felvonulás, a borlova-
gok avatása és a borutca utal
az elnevezésre, az Arany Sárfe-
hér szõlõre. Vagyis nagyobb
hangsúlyt kaptak az elmúlt
évek során az úgynevezett já-
rulékos, szórakoztató progra-
mok. A Gedeon Birtok fiatal
ügyvezetõje viszont nem látja
akadályát annak, hogy a szõ-
lészet és borászat országos je-
lentõségû seregszemléjévé fej-
lõdjön idõvel az izsáki szüreti
fesztivál. Aminek szervezésébõl
– elmondása szerint – szívesen
részt vállalna
a következõ
években, ha
megfelelõ tá-
mogatást, le-
hetõséget kap. 

Hangulatosabb lesz a borutca

Újból megnyitottam
PEDIKÛR, MANIKÛR,
masszás szalonomat.

Bende Márta
Kecskemét,

Deák Ferenc tér 2., I.em.
Tel.: 20/366 8293 

Várom kedves régi és új
vendégeimet!

RAKTÁR KIADÓ
Kecskeméten a Ladánybenei

út elején, 200m2

Tel.: 30/569-5407

VHS, Hi8, MiniDV kazetták
DVD-re írása, szerkesztése,

digitális fotóalbumok
készítése. Tel.: 30/736-7579
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A neves magyar énekesek és
együttesek koncertjei, illetve az
élõ zene varázsa évek óta sok ér-
deklõdõt vonz az Izsák központ-
jában található Vinó Étterem pin-
ceklubjába. A hagyományoknak
megfelelõen zenés programok-
kal csatlakozik a népszerû ven-
dégváró hely az Izsáki Sárfehér
Napok rendezvénysorozathoz
ebben az esztendõben is. Szep-
tember 25-én 21 órakor Hevesi
Tamás, 26-án 22 órai kezdettel
pedig Deák-Bill Gyula ad kon-
certet a pinceklubban.

Fehéren-feketén címmel jelent
meg a közelmúltban Hevesi Ta-
más új albuma. Az Egy életen át
kell játszani, a Jeremy, a Csíkos
napernyõ és egyéb nagy slágere

mellett az új lemez dalaiból is
énekel az érdeklõdõknek a nép-
szerû elõadó.

Új albummal jelentkezett az
idén a legjobb magyar blues to-
rok gazdája, Deák Bill Gyula is.
A Hatvan csapás címû lemeze

egyszerre retro és egyszerre az új
évezred hangzásvilága. A dal-
szövegek ismét visszataláltak Bill
világába, hiszen egyszerûen, ért-
hetõen mesélnek el három-négy
perces kis történeteket, igazságo-
kat, titkokat.

VViinnoo  ÉÉtttteerreemm,,  PPaannzziióó  
ééss  PPiinncceekklluubb

IIzzssáákk,,  DDóózzssaa  GGyy..  ttéérr  44..
TTeell..::  7766//556699--113355      

MMoobbiill::  3300//338888--2244--6600
ee--mmaaiill::  vviinnoo@@vviittaaee..hhuu
wwwwww..vviinnooeetttteerreemm..hhuu

Vino Étterem, Panzió és Pinceklub

Hevesi és Deák-Bill koncertje

MAGYAR SÍREMLÉKEK
Általunk készített egyedi síremlékek

gránitból, márványból 
nagy színválasztékban

telephelyünkön megtekinthetõk. 

Épület- és kerti kõfaragó, mûkõ munkák

EMLÉKMÛVEK restaurálása

BORSOS ISTVÁN kőfaragó
Izsák, Thaly köz 1. 

Tel.: 76/374-798, 30/903-2677

BORSO ÍRKÕ
IZ ÁKS

KEDVEZÕ ÁRON

KIADÓ 
Kecskemét

belvárosában
a Végh Mihály téren 

különbejáratú földszinti, 

utcai üzlet-
helyiség 

egyedi fûtéssel, közös költség
nélkül

– a tetõtérben különbejáratú 
2 helyiséges –

iroda, lakás.
Az épület iroda-, üzlethelyi-

ségként együtt is használható.
Ügyfélszolgálati központnak

kiváló.
Érdeklõdni:

30/9788-480,
76/505-041

Célunk, hogy irodánk jó háttér
legyen a vállalkozások sikeres
és biztonságos mûködéséhez,
támasz az állandóan változó
pénzügyi és gazdasági helyzet-
ben való eligazodáshoz, a
számviteli csapdák kikerülésé-

hez, a megoldások kereséséhez
– állítja Prikkelné Rácz Csilla, a
térség legnépszerûbb könyvelõ
és adótanácsadó irodájának
vezetõje.

– Vállalásunk a havi, negyed-
éves és éves adóbevallások el-

készítését és beadását is tartal-
mazza, ügyelve a hatóságok ál-
tal elõírt nyomtatványok pontos
kitöltésére és a határidõk betar-
tására. Az adózási rendszer
komplexitása és folyamatos vál-
tozása miatt egyre nagyobb je-
lentõsége lett a tanácsadásnak.
Látjuk, hogy ezek a diszkréten
kezelt konzultációk optimalizál-
hatják ügyfeleink adóterheit, és
segítenek elkerülni az esetleges
bírságolásokat – mutatott rá az
izsáki Priland Bt. ügyvezetõje.

– A könyvelési munkánk so-
rán figyelemmel követjük a jö-
vedelmi, pénzügyi adatok ala-
kulását, és errõl folyamatosan
tájékoztatjuk ügyfeleinket. A

könyvelés adatai alapján elõál-
lítjuk a megalapozott vezetõi
döntésekhez szükséges kimuta-
tásokat is. 

– Az elmúlt évek során az al-
kalmazottak bérének számfejtése
egyre összetettebb lett. Munkánk
ezen területe is folyamatosan ak-
tualizált szaktudást igényel. Ami-
bõl – büszkén elmondhatom –
nálunk nincs hiány, hiszen cé-
günk munkatársai szakirányú
diplomával, illetve felsõfokú
szakképesítéssel rendelkeznek. 

PPrriillaanndd  BBtt..  
IIzzssáákk,,  KKeeccsskkeemmééttii  úútt  4433..
TTeell..//ffaaxx..::  7766//337744--770022

ee--mmaaiill::  pprriikkkkeell@@vviittaaee..hhuu  

Priland Könyvelõ és Adótanácsadó Iroda

Pontosság, szakszerûség, diszkréció

A Flört Fehérnemû és Divatáru
Üzlet már több mint tizenöt éve
mûködik Kecskeméten, stílusos
nõi konfekciót és gyönyörû alsó-
nemûket kínálva mindkét nem
legnagyobb örömére. 

– Exkluzív fehérnemûink a leg-
magasabb francia és olasz mi-
nõséget képviselik. A nõi konfek-
cióban kezdetekben egy fiatalos,
olasz trendet követtünk, de ez
most megváltozott – mondta a
tulajdonos, Rózsa Jenõné Gyön-
gyi. – Egy régi álmom vált valóra
ebben az évszakban. Évek óta

kapcsolatban vagyok egy na-
gyon híres olasz nõi konfekció-
val, a Luisa Spagnolival. A tár-
gyalások eredményeképpen ez a
márka most már Kecskeméten is
megvásárolható üzletünkben. Ez
hihetetlen megtiszteltetés, hiszen
Magyarországon elõször mi kap-
tuk meg ezt a lehetõséget. Ezek a
ruhaköltemények a legmaga-

sabb minõséget képviselik, töké-
letes választás a kortalan üzlet-
asszonyok számára. 

SSzzaallaagg  ÜÜzzlleetthháázz
KKeeccsskkeemméétt,,  PPeettõõffii  SSáánnddoorr  uu..  11//aa

TTeell..//ffaaxx::  7766//448822--445555
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ee--mmaaiill::  iinnffoo@@fflloorrttffeehheerrnneemmuu..hhuu

Csábító elegancia 

„Szövetkezeti minõségû” hitelintézeti szolgáltatások.

KIEMELT SZERZÕDÉSES BETÉTI KAMATOK
féléves és egy éves lekötésnél, valamint lekötés nélkül is

�� 1 éves lekötésû betétek kamata a jegybanki alapkamat és további
2,5%, hatályosan 10,5%.

�� Fél  éves lekötésû betétek kamata a jegybanki alapkamat és továb-
bi 2%, hatályosan 10%.

�� Lekötés nélküli szerzõdéses betétek kamata a jegybanki alapkamat
és további 1,5%, hatályosan 9,5%

ÉLENJÁRÓ  KAMATOK  ÖSSZEGHATÁR NÉLKÜLI LEKÖTÉSEKRE 
BETÉTKÖNYVBEN ÉS SZÁMLÁN.

Preferált kamatozású gyámhatósági betétek lekötés nélkül.
Szeptember hónapban Kisdiák-hitel szövetkezeti tagjainknak. 

A TAKARÉKSZÖVETKEZET  TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAIRÓL, 
A RÉSZLETES ÜZLETI FELTÉTELEKRÕL 

A KIRENDELTSÉGI HIRDETMÉNYBEN TÁJÉKOZÓDHATNAK.

A Takarékszövetkezet várja régi és új Ügyfeleit  kirendeltségein és 
központjában: 

Orgovány és Vidéke
Takarékszövetkezet

Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150), Nagykõrös, Szabadság tér 6.
(53/550-150), Ágasegyháza (76/571-010), Ballószög (76/573-020),

Bugac (76/575-020), Helvécia (76/579-030), Izsák (76/568-000), 
Jakabszállás (76/581-808), Orgovány (76/591-529)

ÉRDEKLÕDJÖN A RÉSZLETES FELTÉTELEKRÕL!
Jól számít, ha ránk számít!

Mezei

Pincészet
3423 Tibolddaróc, 

Széchenyi u. 5. 

Tel.: 30/983-8831

Fax: 49/337-035 

Tel./fax: 76/360-121

Levelezési cím: 6070 Izsák, Árpád u. 1/A

VÉN  DIÓFA
kisvendéglõ és panzió

Szeptember 26-27-én
(Sobri féle halászlé)

Megújult étlap

Családi rendezvények,
esküvõk lebonyolítása.

Üdülési csekket, étkezési
jegyet elfogadunk.

KecskemØt, Horog u. 5.
Aszt alfoglalÆs: 76/509-555
SzÆllÆsfoglalÆs: 76/509-556

e-mail: vendiofa@avendio.hu
w w w.vendiofa.hu

A vasÆrnapi ebØd alatt Ølı cigÆnyzenØvel vÆrjuk kedves vendØgeinket!

HALNAPOK
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Hajdanán az Izsáki Állami
Gazdaság borászati üzeme-
ként épült meg az Agárdy-
telepi pincészet, mely a kiváló
Arany Sárfehér szõlõfajtára
alapozva az ország második
legnagyobb pezsgõgyártó
üzemévé vált a hetvenes évek-
ben. Az 1992-es privatizációt
követõen azonban jobbára
csak a gazdasági nehézségek
jellemezték a mára Royalsekt
Zrt. névre keresztelt vállalko-
zást. Az idén a jelek szerint
egy új korszak kezdõdött az
Agárdy-telepi pincészet törté-
netében, hiszen az üzem és a
részvények immár az italpia-
con jelentõs részesedéssel
rendelkezõ, több sikeres vál-
lalkozást mûködtetõ Ungor
Pál és Ungor Erik tulajdonába
kerültek.

Mint ismeretes, az Ungor fi-
vérek ágasegyházi borászata
jelentõs szakmai és üzleti
eredményeket ért el az elmúlt
másfél évtizedben. Felismerve
a piaci lehetõségeket, kiváló
boraik mellett, sokféle üdítõ-
itallal, szörppel bõvítették ter-
melési palettájukat. Az Adre-

nalin néven forgalomba ho-
zott energiaital vállalatuk
egyik legfontosabb és legis-
mertebb terméke lett. Sikerei-
ket példázza, hogy belföldi vi-
szonteladói hálózatuk orszá-
gos lefedettségû, és Európa
tucatnyi államában is értéke-
sítik egyre népszerûbb termé-
keiket. 

A szakmában eltöltött évek
során olyan csapatot alakítot-
tak ki az Ungor testvérek,
amellyel az egyes gyártói és
logisztikai feladatokat magas
színvonalon képesek ellátni,
gyorsan és hatékonyan kiszol-
gálva partnereik igényeit. Ám
elmondásuk szerint, az ágas-
egyházi telepüket kinõtték,
ezért döntöttek a Royalsekt
Zrt. megvásárlása mellett. Az-
óta a korábban Ausztriában
palackozott Adrenalin és más

energiaitalok palackozását
áttelepítették új székhelyükre,
de rendkívül feszített munka
kezdõdött a pezsgõ és üdítõ-
italok tekintetében is. A tervek
alapján a Szent István pezs-
gõcsaládot hattagúra fejlesz-
tik, elkészült a Kópé és Magic
gyerekpezsgõk arculatának
átalakítása, és egy új elsõáras
pezsgõ, a Madame Dubarry is
piacra került. Mindemellett az
Arany Sárfehér és a Muscat
de Luxe édes pezsgõ ismertsé-
gét és értékesítését is növelni
akarják. Az üdítõital kínálatot
tovább színesítik a legkülön-
bözõbb ízesítésû szörpök,
szénsavas és szénsavmentes
italok. Az új tulajdonosok üz-
leti kapcsolatai és számos
nagykereskedésük révén a
korábbi évi kétmillió palack
helyett már az idén hatmillió

eladására számítanak a hazai
piacon, és ehhez jön még a
jelentõs alkoholmentes italér-
tékesítés bel- és külföldön
egyaránt.

Az Ungor fivérek egyik leg-
fontosabb célja az Agárdy-
telep óriási termelési potenci-
áljának minél hatékonyabb
kihasználása. Az üzem kapa-
citását tekintve eddig is ki-
emelkedõ volt a 200 ezer
hektoliteres tároló és erjesztõ
terével. Kitûnõ mûszaki álla-
potban lévõ, nagy teljesítmé-
nyû palackozó gépsorai pedig
– miután a korábbi 60 fõs
dolgozói létszámot megdup-
lázták – ma már két mûszak-
ban mûködnek, hiszen az el-
múlt idõszakban számos új
fejlesztés kezdõdött, mind az
üdítõital, mind a pezsgõgyár-
tás terén. Vagyis pezseg az
élet Izsákon, mert az Agárdy-
telep új tulajdonosai mindent
megtesznek azért, hogy ezt a
vállalkozást is hosszútávon és
gazdaságosan mûködtessék,
szoros kapcsolatot hozva létre
a környék szõlõtermelõivel és
üzleti partnereikkel egyaránt.

Pezseg az élet Izsákon

Royalsekt Zrt., Izsák, Agárdy Telep
Tel.: 76/568-040 Fax: 76/374-555

e-mail: vevoszolgalat@royalsekt.hu
Web: www.royalsekt.hu
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– Az elmúlt idõszak a pályá-
zatokról szólt az önkormányzat-
nál.  Összesen 118 millió forin-
tot nyertünk, melybõl közel 190
millió forint értékû beruházás
valósulhat meg 2010 derekáig
Ballószögön – mondta büszkén
Katona Imre polgármester. –
Ebbõl a pénzbõl a Katona és a
Vörösmarty utca burkolatának
felújítása már elkészült, de ter-
veink között szerepel még a
Bem utca Karácsonyi Óvodáig
történõ megépítése, valamint a
Ságvári utca felújítása is. Egy
igazi európai falu arculatot sze-
retnénk kialakítani, és ehhez
nagyban hozzá fog járulni a te-
lepülésünk központjának látvá-
nyos átalakítása. Ez a megúju-
lás magában foglalja a parkosí-
tást, a járdák és parkolók kiala-
kítását, díszburkolatos fedését
is. Régi vágyunk volt a könyvtár
korszerûsítése, most ezt is meg-

valósíthatjuk.  Folyamatosan
keressük azon pályázati lehetõ-
ségeket, amelyek az „új” lakó-
övezet szilárdburkolattal törté-
nõ ellátását célozzák meg. 

– Örömmel közölhetem,
hogy a helyi kulturális élet is
felpezsdült az utóbbi idõben. A
legsikeresebbek a május elsejei
és az augusztus 20-i rendezvé-
nyek voltak, hiszen a széles ré-
teget célzó színvonalas progra-
mok rengeteg embert vonzot-

tak. Október
10-én hagyo-
m á n y s z e r û e n
megrendezzük a
Szüreti Napot
községünkben.
A tavalyi sikert – amikor a dí-
szes felvonulásra a megyébõl
75 fogat érkezett -, remélhetõ-
leg idén is megismételhetjük.
Ezen a napon 16 óra környé-
kén a felújított könyvtár ünne-
pélyes átadását is erre az alka-
lomra idõzítjük, amely a Bács-
Kiskun Megyei Katona József
Könyvtár mozgókönyvtáraként
mûködik, így az átadóra õk is
készülnek meglepetésekkel. A
helyi „Lovas Barátok” fõszerve-
zõi által a Szüreti Napok színes
kínálatában egyebek mellett
lesz malacfogó verseny, többfé-
le táncos bemutató, este pedig
– a hagyományokhoz híven –
egy fergeteges szüreti bállal
zárjuk a rendezvénysorozatot.
Egész nap szeretettel várjuk az
érdeklõdõket ingyenes rendez-
vényeinkre.

A válsággal dacolva dinamikusan
épül, szépül Ballószög

AA  33440000  lleellkkeett  sszzáámmlláállóó  BBaallllóósszzöögg  aa  hheellyyii  ssookksszzíínnûû  vváállllaallkkoozzáássookknnaakk
ééss  aa  ttáárrssaaddaallmmii  öösssszzeeffooggáássookknnaakk  kköösszzöönnhheettõõeenn  ffookkoozzaattoossaann  ffeejjllõõddõõ
tteelleeppüüllééssnneekk  vvaallllhhaattjjaa  mmaaggáátt..  KKöözzvveettlleenn,,  sszzoorrggaallmmaass  eemmbbeerreekk  llaakkjjáákk
aa  ffaalluutt,,  mmeellyyeett  aazz  eeggyyrree  ppeezzssggõõbbbb  kköözzéélleett  iiss  jjeelllleemmeezz..

GARANTÁLT KAMAT fél és egy éves lekötésnél
1 éves lekötésû betétek kamata  10,5% – Fél  éves lekötésû betétek kamata 10%

Feltételek:  Elhelyezhetõ legkisebb összeg: 10.000.000 Ft.
A lekötött betét kamata a mindenkori jegybanki alapkamat +2,5%, ill. 2%.

1 éves lekötésû betétek kamata 10,1% – Fél éves lekötésû betétek kamata 9,6%
Feltételek:  Elhelyezhetõ legkisebb összeg: 2.000.000 Ft.

A lekötött betét kamata a mindenkori jegybanki  alapkamat +2,1% ill. 1,6%.
Lekötés nélküli betétek kamata 9,5% 

Feltételek: Elhelyezhetõ legkisebb összeg: 10.000.000 Ft.

A Takarékszövetkezet várja régi és új Ügyfeleit  kirendeltségein és központjában: 
Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150), Nagykõrös, Szabadság tér 6. (53/550-150), Ágasegyháza (76/571-010),

Ballószög (76/573-020), Bugac (76/575-020), Helvécia (76/579-030), Izsák (76/568-000), 
Jakabszállás (76/581-808), Orgovány (76/591-529) – SZÁMOLJON VELÜNK!

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet
Jól számít, ha ránk számít!

„KIS-DIÁK-HITEL”
Max 150.000 Ft, iskola kezdési célra, általános vagy középiskolás gyermeket nevelõk részére.

2009. szeptember 30-ig igényelhetõ. 
Éves kamatláb 12,5% Kezelési költség nélkül. THM: 13,24%

A Takarékszövetkezet preferált  további szolgáltatásai „Szimmetria hitel” lakossági  számlákhoz. 
Vállalkozásoknak költségtakarékos hitelkeret és Széchenyi Kártya hitel.

Bankkártya magánszemélyeknek és vállalkozásoknak.

BBoorroommiisszzaa  CCssaabbáánnéé  11999922--bbeenn
aallaappííttoottttaa  fféérrjjéévveell  aa  BBaallllóósszzöögg
GGyyóóggyysszzeerrttáárraatt,,  aammeellyy  ttíízz  éévvee
mmûûkkööddiikk  tteelljjeess  kköörrûû  kköözzffoorrggaallmmii
eellllááttáássssaall  iiss..  KKiivváállóóaann  öösssszzeesszzoo--
kkootttt  ccssaappaattuukkaatt  eeggyy  sszzaakkaasssszziisszz--
tteennss  ééss  eeggyy  bbeettaannííttootttt  ddoollggoozzóó
tteesszzii  tteelljjeesssséé..

– „Ahol szeretetet vetünk, ott
öröm sarjad” – vallja Boromis-
sza Csabáné. – Nálunk a felírt
gyógyszer mellé egy kis szerete-
tet is kapnak az ide betérõ páci-
ensek. A lakossági szükségletek-
hez igazodva szolgáltatásaink
bõvítésével is próbáljuk segíteni
vásárlóink gyógyulását. Az egyik
ilyen fontos újításunk a házhoz-
szállítás lehetõsége, ami elsõ-
sorban a kismamáknak és az
idõsebbeknek jelent hatalmas
segítséget. 

– Minden egészségpénztárral
kapcsolatban állunk, ezen kívül
Sciennet rendszerbe is bekap-
csolódtunk. Októbertõl bevezet-

jük a törzsvásárlói kártyát, mely-
lyel minden vásárláskor 2% ked-
vezményt vehetnek igénybe a
kártyatulajdonosok. Ez év már-
ciusától az orvosi rendelõhöz
igazodva új nyitva tartással mû-
ködünk. Így hétköznaponként
8:30-tól 16:00-ig, szerdán
12:30-ig  tudjuk fogadni a bete-
geket.

– A fejlesztések mellett folya-
matosan tanulunk, továbbkép-
zésekre járunk, igyekszünk nap-
rakészek lenni a gyógyszerészet-
ben zajló változásokról. Szeret-
jük ezt a kis települést, mert ked-

ves, az újra nyitott emberek lak-
ják, nyugodt a falu légköre és
szépek a közterei is.

DDrr..  BBoorroommiisszzaa  CCssaabbáánnéé
BBaallllóósszzöögg  GGyyóóggyysszzeerrttáárr

RRáákkóócczzii  uu..  33..
TTeell..//ffaaxx::  0066//7766--442277--007700

bboorroommiisszzaaccss@@hhoottmmaaiill..ccoomm

Szakértelem, bizalom, biztonság

HÁRSFA BÜFÉ
Ballószög, Rákóczi u. 43.

�� kávé, üdítõ, csapolt és üveges sör,
röviditalok, fagyi �� terasz

FFaarraaggóó  SSzzeerrvviizz
AAuuttóójjaavvííttóó  KKfftt..

MMûûsszzaakkii  vviizzssggaabbáázziiss
BBaallllóósszzööggöönn

– mûszaki vizsgáztatás 8-13 óráig
– rövid határidõvel, kedvezõ áron

– zöldkártya, eredetiségvizsga,
mûszeres bevizsgálás, javítás

BBaallllóósszzöögg,,  IIII..  kköörrzzeett  3366..
TTeell..//ffaaxx::  7766//442277--004422

Az oldal megjelenését támogatták:Wolf Distribution Kft.
Ballószög, III. ker. 65.

Tel.: 76/506-748 Fax.: 76/506-749
e-mail: wolfdb@axelero.hu

farkas.zoltan@wolfdb.hu

HHaajjnnaall  JJáánnooss  jjuuhhtteennyyéésszzttõõ,,
HHaalláásszz  GGáábboorr

CCssõõ--SSzziigg  BBaauu  22000044  KKfftt..
1088 Budapest, Baross u. 10.

AAzz  öött  éévvee  mmûûkkööddõõ  bbaallllóósszzööggii
CCoorrvvuuss--AAiirrccrraafftt  KKfftt..  ccssúúccsstteecchhnnoollóó--
ggiiáájjúú  mmoottoorrooss  rreeppüüllõõggééppeeii  aazz  eeggéésszz
vviilláággoonn  kkeerreesseetttteekk,,  eelliissmmeerrtteekk..

– Több éves piackutatás és a
gyártás technológiájának teljes
körû tanulmányozása elõzte
meg cégünk alapítását. Hasonló
gépeket külföldön több, de ha-
zánkban egyetlen üzemben sem
gyártanak. Elõnyünkre válik,
hogy ezzel a technológiával pri-
vát repülõgépek egyáltalán nem
készülnek – nyilatkozta lapunk-

nak Gecse Tamás, a cég gazda-
sági irányításért felelõs ügyveze-
tõje.

– A Corvus-Aircraft Kft. Ma-
gyarországon piacvezetõ, nem-
zetközileg pedig piacbefolyásoló
a sportrepülõgépek gyártásá-
ban. Ehhez rendelkezünk három

új, fûtött, részben klimatizált
hangárral, amelyek összterülete
kétezer négyzetméter, illetve egy
felszállópályával, amely a teszt-

repüléshez szükséges. Célunk,
hogy a piackutatással párhuza-
mosan, folyamatosan fejlesszük
a repülõgépeket, a vevõink igé-
nyeinek maximális kielégítése
érdekében. A gyártás és értéke-
sítés magas színvonalú ellátásá-
ra is biztosítékot nyújt cégünk
magasan kvalifikált szakember-
gárdája.

Élen
az égen 

CCoorrvvuuss--AAiirrccrraafftt  KKfftt..
BBaallllóósszzöögg,,  IIII..  kkeerrüülleett  3355..
wwwwww..ccoorrvvuuss--aaiirrccrraafftt..ccoomm

TTeell..::  7766//442277--226633  FFaaxx::  7766//442277--226633
ee--mmaaiill::  iinnffoo@@ccoorrvvuuss--aaiirrccrraafftt..hhuu

HHaa  pprrooffeesssszziioonnáálliiss  DDMMXX  vveezzéérreellttee
lléézzeerrtt  kkeerreess  kklluubbookkbbaa,,  ddiisszzkkóóbbaa,,
aakkkkoorr  aa  DD..PP..SS..SS..  LLaasseerr  GGrroouupp  BBtt..
aa  lleeggjjoobbbb  vváállaasszzttááss..  AAzz  eerrõõtteelljjeess,,
vvöörrööss,,  zzöölldd  ééss  kkéékk  lléézzeerrssuuggáárrrraall
eeggyyeeddüülláállllóó  aattmmoosszzfféérráátt  ttuudd  vvaa--
rráázzssoollnnii  bbáárrhhoovvaa..  

– Cégünk 2000-ben alakult.
Dinamikus növekedés jellemez-
te tevékenysége során az elmúlt
években, így mára már har-
minctagú társasággá nõtte ki
magát. A székhelyünk Bal-
lószögön van, itt történik a fej-
lesztés és a gyártás is. Terméke-
ink a világ minden táján igen

népszerûek, jelenleg az USA-
ban, Európában és Ázsiában is
vannak partnereink – nyilatkoz-

ta lapunknak Kertész Piros, a
D.P.S.S. Laser Group Bt. gazda-
sági vezetõje. – A legkedvelteb-
bek a négy fejes lézereink, me-
lyek beprogramozott ábrákat a
3D-stõl kezdve a virágmintákon
át, sokféle variációban képes
megjeleníteni a sebesség és a
méret szabályozhatóságával
együtt.

DD..PP..SS..SS..  LLaasseerr  GGrroouupp  BBtt..
BBaallllóósszzöögg,,  KKoossssuutthh  LLaajjooss  uu..  2255..

tthheerrccuulleess@@yyaahhoooo..ccoomm
TTeell..::  7766//550066--005500
FFaaxx::  7766//550066--005511

A lézerfények varázslói

KKaattoonnaa  IImmrree  ppoollggáárrmmeesstteerr
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AA  NNyyúúll--HHáázz  ÉÉtttteerreemm  ééss  PPaannzziióó
11999944  óóttaa  ffooggaaddjjaa  bbeettéérrõõ  vveennddéé--
ggeeiitt  BBaallllóósszzööggöönn..  NNyyúúll  JJóózzsseeff  ttuu--
llaajjddoonnooss  ccssaallááddii  vváállllaallkkoozzáásskkéénntt
üüzzeemmeelltteettii  aa  kköözzkkeeddvveelltt  vveennddéégg--
llõõtt..  MMiinntt  ssookk  mmááss  vváállllaallkkoozzóó,,  aa
ssttaabbiill  eeggzziisszztteenncciiaa  éérrddeekkéébbeenn  õõ
iiss  iiggéénnyybbee  vveesszzii  aa  „„mmáássiikk  mmaann--
kkóó””  sseeggííttssééggéétt::  AABBCC--jjee  iimmmmáárr
eeggyy  éévvttiizzeeddee  llááttjjaa  eell  aallaappvveettõõ
éélleellmmiisszzeerreekkkkeell  aa  kköözzsséégg  llaakkooss--
ssáággáánnaakk  ddöönnttõõ  ttööbbbbssééggéétt..

– Nem panaszkodhatok, mert
népszerû az éttermünk, aki be-
tér hozzánk hamar törzsven-
déggé válik – nyilatkozta a tu-

lajdonos lapunknak. – Termé-
szetesen mindennel igyekszünk
a vendégeink kedvében járni.
Idén júliusban újítottuk fel a
panziót, hogy még szebb kör-
nyezetben, még komfortosab-
ban érezzék magukat az itt
megszállók. Az „a la carte” vá-
lasztékunk továbbra is nagyon
közkedvelt a helyi üzletembe-
rek körében, és a menüztetés is
egyre nagyobb sikert arat köz-
ségünkben. A legkedveltebb
szolgáltatásunk a délután 3
órától kapható jó minõségû
pizzánk.

– A Center ABC 1999-ben
került a tulajdonomba, a falu
alapellátásáról szinte csak mi
gondoskodunk. 2004-ben
duplájára növeltük az eladóte-
ret, és a mai kor követelmé-
nyeit teljes mértékben kielégítõ
korszerûsítés is megvalósult.
Október 3-án ünnepeljük az
ABC tizedik születésnapját,
ezen a napon meglepetésekkel
várjuk vásárlóinkat. Az ünnep
alkalmából jubileumi törzsvá-
sárló kártyát is kiadtunk, mely-
lyel 3% kedvezmény vehetõ
igénybe vásárláskor.

Népszerû ABC és étterem Gábor tanya
HÍVOGATÓ

Minden régi és új vendégünket
szeretettel meghívjuk

a szeptember 19-én tartandó

tanyanapra

Rendezvény, ebéd
EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK

Este bál
LOVAS RÉSZTVEVÕK

JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK.
Tel.: 20/9787-421

FÛNYÍRÁST, FÛKASZÁLÁST akár nagyobb terüle-
teken is, faritkítást, fakivágást vállalok motoros
munkaeszközökkel, reális áron. A lenyírt növény-
zetet igény szerint elszállítom. 

Érdeklõdni: 70/940−0501

� fenyõ fûrészáru árusítása, elõgyártása
� tetõk és faházak építése

Szûcs Pál ácsmester
Tel.: 20/9677-172

e-mail: szucspal@t-online.hu

Fatelep és faházak
gyártása

Kecskeméten a népszerû La Ver-
de Pizzéria Sörözõ 1997 óta fo-
gadja a betérõket. A hangulatos
kertvárosi vendégváró étlapján
olasz ételkülönlegességek, salá-
ták és természetesen rengeteg
féle pizza is megtalálható.  

– Az egyik legnépszerûbb
szolgáltatásunk a tavaszi, nyári
idõszakban a különbözõ ren-
dezvények, esküvõk, családi,
baráti és céges partik kitelepülé-
ses lebonyolításai voltak – nyi-
latkozta lapunknak a tulajdo-
nos, Tihanics Tibor. – Az õszi, té-

li idõszakban az idõjárás miatt
vendégeink a különtermünket
választják, ahol 50-150 fõs ren-
dezvények lebonyolítására van
lehetõség. Örömmel mondha-
tom, hogy egyre népszerûbbek
a cukrászüzemünkben készült
sütemények, a somlói galus-
kánk egyetlen megrendelésbõl
sem hiányzik. Majdnem ugyan-
ilyen népszerûek a réteseink is. 

LLaa  VVeerrddee  PPiizzzzéérriiaa  SSöörröözzõõ
KKeeccsskkeemméétt,,    MMoohhaa  uuttccaa  22..

7766//441155--885588  
llaavveerrddeeppiizzzzeerriiaa@@ffrreeeemmaaiill..hhuu

Olasz finomságok 

�� épület-, bútor-, asztalosipari
munkák

�� javítás, bútorgyártási munkák
�� külsõ-, belsõ homlokzati nyí-

lászárók gyártása korszerû
technológiával, környezetba-
rát anyagokkal felületkezelve

Gáspár János
faipari vállalkozás

Szabadszállás,
Bartók Béla út 20.
Tel.: 30/2869-696

e-mail: g.janos65@freemail.hu

Kecskemét, Halasi út 2. (a felüljáró alatt)
Tel.: 76/506-660, 482-185 � Fax: 76/506-661, 507-653 � e-mail: zomanc@t-online.hu

Megújult honlapunkon, illetve telefonon bõvebb információhoz juthat: www.zomanc.hu
Mintaboltunkban új árukínálattal várjuk kedves vásárlóinkat és viszonteladó partnereinket.

Mintaboltunkban kaphatók
az alábbi termékek:

Zománcozott edények,
zománcozott 

mosogatók, kályhák
tûzhelyek, kandallók,

füstcsövek, 
kerti grillek,
elektromos

vízmelegítõk,  fatüzelésû
bojlerek, fürdõkádak,

zuhanytálak

TELJES KÖRÛ LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSSAL VÁRJUK ÉRDEKLÕDÉSÉT.
A Zománc Rt. területén összesen 3000 m2 raktárfelületen raktárak igény szerint kiadók.

Logisztikai szolgáltatásaink: anyagmozgatás, fuvarszervezés, készletezés, 24 órás portaszolgálat, fuvarokmányok készítése

www.civilnaplo.hu

Ez alkalommal is ha-
talmas érdeklõdés kö-
vette Kunbaracson a
szüreti fesztivált, felvo-
nulást és a bálat. A fa-
lu hagyományos kitün-
tetõ ünnepségén befo-
gadó nyilatkozatot, ok-
levelet kaptak Kun-
baracs legfiatalabb
polgárai. Az elismerést a telepü-
lés polgármestere, Tóth Ferenc
adta át (képünkön). Sikert arat-
tak a szebbnél szebb csõszlá-
nyok, csõszfiúk és természete-

sen a mûvészeti csoportok. A
rendezvény mindenese, szerve-
zési igazgatója Szabó István
volt, a kunbaracsi civilek messze
földön ismert vezetõje.

Sikeres baracsi fesztivál
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– Bátran kijelenthetem, hogy a
faipari vállalkozások egyik köz-
pontja Nemesnádudvar. Az itteni
vállalkozásoknak köszönhetjük,
hogy bár érezzük a gazdasági
válságot, sokkal biztosabb a hely-
zetünk, mint a környezõ települé-
seké – nyilatkozta lapunknak dr.
Knáb Erzsébet polgármesterasz-
szony.

– Az elmúlt két évben látványos
fejlõdésnek indult településünk,
több pályázaton is nyertünk, így
több olyan projektet megvalósít-
hattunk, amit eddig pénz
hiányában sajnos nem bírtunk.
Ilyen régen megfogalmazott
igényt elégítettek ki az eligazító
utcatáblák, melyek elsõsorban a
idegenek tájékoztatását hivatot-
tak szolgálni. A korábban bal-
esetveszélyessé vált temetõlépcsõ
felújítása is megvalósulhatott,
mely most dísze környezetének.
Nagy örömünkre a pályázati
összegbõl az óvoda új nyílászá-
rókkal, az iskola pedig tizenkét
számítógéppel lett gazdagabb.
A fejlesztések azonban nem ér-
nek véget, hiszen nemrég nyer-
tünk 200 millió forintot, melybõl
a belterületi utak felújítása már
tavasszal elkezdõdhet.  Ezen kívül
terveink között szerepel a könyv-
tár teljes felújítása, a csapadékvíz
elvezetésének megoldása és a
faluközpont kialakítása is. Fontos

számunkra, hogy egyre szebb,
élhetõbb környezetet biztosítsunk
az itt lakóknak, s az egyre több
ide költözõ fiatalnak. 

– Nemcsak községünk, borá-
szaink is rengeteget fejlõdtek az
elmúlt idõszakban. Egyre több
érmes nedûje van Nemesná-
dudvarnak – újságolta büszkén
a polgármesterasszony. – Pincé-
ink falai között olyan borok érle-
lõdnek, mint a hagyományos
mûveléssel termesztett Kadarka,
vagy a kiváló minõségû
Chardonnay, Cabernet Sauvi-
gnon. A közelgõ Szent Mihály
Napi Újbor Ünnepe méltó em-
lékmûve Nemesnádudvaron a
szõlõtermelést meghonosító svá-
boknak, méltó ünnepe a ma is
élõ hagyományaiknak.

Látványosan fejlõdõ település
HHaazzáánnkk  eeggyyiikk  lleeggsszzeebbbb  bboorrvviiddéékkéénn,,  aazz  AAllfföölldd  ddééllii  rréésszzéénn,,  ccsseennddeess
kköörrnnyyeezzeettbbeenn  ffeekksszziikk  NNeemmeessnnáádduuddvvaarr..  EEzz  aa  kköözzsséégg  nneemm  ccssaakk  aa  bboorraa--
iirróóll  hhíírreess,,  hhaanneemm  rreemmeekk  bbúúttoorraaiirróóll  iiss..

A gazdasági nehézségek, az egyre
csökkenõ tanulólétszám szükséges-
sé tette, hogy a hasonló helyzetben
lévõ települések társulást hozzanak
létre. Ezt a lépést Nemesnádudvar és
a társközségek 2007-ben tették meg. 

– Iskolánk a Felsõ-Bácskai ÁMK
székhelyintézménye. A két éve létre-
jött új struktúra megváltoztatta a
nemesnádudvari iskola életét is, hi-
szen négy új tagintézménnyel bõvül-
tünk. Emellett az óvodák is hozzánk
tar toznak – mondta lapunknak
Bischof Katalin, a Felsõ-Bácskai Álta-
lános Mûvelõdési Központ intéz-
ményvezetõje. – Fontos megemlíte-
nünk az egyes települések tagintéz-
ményei között kialakult példaértékû
szakmai együttmûködést, mely új le-
hetõségeket biztosít a hasonló hely-
zetû kistelepülések diákjainak, taná-
rainak egyaránt.

– Nemesnádudvaron az általános
iskolában német nemzetiségi oktatás
folyik. Ez nem csak a mindennapi ok-
tatásban nyilvánul meg, hanem a kul-
turális programjainkban is. Emellett
alapfokú mûvészetoktatást is folyta-
tunk fa- és rézfúvós tanszakon, és a
növendékekbõl zenekar szervezõdött.
Nagy sikerû mûsorokat adnak az is-
kolai és a falusi szintû programokon
is. Jelenleg izgatottan várják a borün-

nepet, hisz õk is fellépnek ezen a
nagyszabású rendezvényen.

– Pedagógiai programunk része az
erdei iskola. Minden tanévben a hato-
dik osztályos tanulók vehetnek részt
ebben a programban, melyet teljes
egészében a helyi önkormányzat fi-
nanszíroz. A tanulók ilyenkor megis-
merkedhetnek a víz, a vízpart és az
erdõ élõvilágával, különbözõ érzék-
szervi kísérleteket próbálhatnak ki, il-
letve kézmûves foglalkozásokon ve-
hetnek részt. 

– Az intézmény mûködéséhez, a
gazdag iskolai program megvalósítá-
sához minden segítséget megkapunk
a Felsõ-Bácskai Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsától, a helyi
önkormányzattól és a helyi kisebbsé-
gi önkormányzattól. Ezúton is szeret-
ném megköszönni támogató segítsé-
güket.

Gazdag iskolai program

BBiisscchhooff  KKaattaalliinn  ffõõiiggaazzggaattóó

DDrr..  KKnnáább  EErrzzsséébbeett  ppoollggáárrmmeesstteerr

Hazánk legszebb történelmi pincefa-
luinak egyike Nemesnádudvar. A fe-
hér présházas pincékben nemes
egyszerûséggel dí-
szített tölgyajtók õr-
zik a hajdani borá-
szati eszközöket, a
finom borokat – a
tulajdonosok pedig
az évszázadokon át
apáról fiúra szálló
v i n c e l l é r t u d á s t .
Ezekben a pincék-
ben fogadják a falu-
beliek vendégeiket,
köztük a testvérvá-
rosokból, Neibshe-
imbõl, Diószegrõl,
Adáról érkezõket is, a mostmár kül-
földön is ismert Szent Mihály Napi
Újbor Ünnepe idején. Két évtizede
már, hogy Richter György – a község

elsõ díszpolgára – és sok lelkes nád-
udvari munkájának köszönhetõen
létrejött az elsõ testvérvárosi kap-

csolat a németországi Neibsheim te-
lepüléssel. Nem volt véletlen a vá-
lasztás, hiszen bebizonyosodott,
hogy több család is onnan érkezett a

XVIII. században. A Neibsheimbõl ér-
kezõ elsõ delegáció adta az alkalmat
arra, hogy a nemesnádudvariak föl-

elevenítsék a
hajdani vidám
szüreti felvonulá-
sokat. Az elmúlt
két évtized alatt
sok mûvészeti
csopor t bemu-
tatkozott már itt,
számos képzõ-
mûvész alkotá-
sát csodálta meg
a falu. Ilyenkor
avatják a község
díszpolgárát is. 

Idén is sok
szeretettel várják a szervezõk az ér-
deklõdõket szeptember utolsó hétvé-
géjén, a Szent Mihály napi Újbor Ün-
nepén.

A borünnep története

Példaértékû szakmai együttmû-
ködésnek lehetünk tanúi a helyi
– és a német kisebbségi önkor-
mányzat között Nemesnádud-
varon. Heltainé Panyik Erzsébet
nemcsak a Német Kisebbségi
Önkormányzat elnök asszonya-
ként, hanem a Felsõ-Bácskai
ÁMK Óvodai Intézményegység
vezetõjeként is sokat tesz eme
példaértékû együttmûködésért.
– Az elmúlt két évben számos
rendezvény megszervezésével
segített a község német ajkú la-
kóinak abban, hogy megõrizzék
hagyományaikat, hogy büszkék
lehessenek hovatartozásukra. A
rendezvények természetesen

nyitottak, népszerûek a falu
minden lakója körében – tájé-
koztatta lapunkat Heltainé

Panyik Erzsébet. – A legnépsze-
rûbb a hagyományos Márton
napi lampionos felvonulás és a
„Gyökerek” címû nemzetiségi
napunk. 

– Óvodánk jelenleg három
csoportban fogadja a község
gyermekeit és a szomszédos te-
lepülésekrõl érkezõket. Az idei
évtõl egységes óvoda-bölcsödei
csoportot is mûködtetünk.  Két
tannyelvû intézményként a gye-
rekek sokat hallják és gyakorol-
ják a német nyelvet, melyben
nagy segítség, hogy valamennyi
dolgozónk beszéli a helyi nyelv-
járást és az irodalmi német nyel-
vet is. 

Példaértékû együttmûködés

HHeellttaaiinnéé  PPaannyyiikk  EErrzzsséébbeett
aa  NNéémmeett  KKiisseebbbbssééggii  

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  eellnnöökkee
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– 1984-ben egyedi kisbútorok
gyártásával indult a termelés,
mára ezek kínálata széles vá-
lasztékot ölel fel, a TV állvá-
nyoktól kezdve a számítógép-
asztalokon át, egészen az elõ-
szobafalakig. Az irodabútor
gyártásban mintegy 15 éves ta-
pasztalattal rendelkezünk, 4000
négyzetméteres irodabútor-
gyártó részlegünk a legmoder-
nebb CNC gépekkel van felsze-
relve. Termékeink a lehetõ leg-
jobb minõségben készülnek, így
bátran kijelenthetjük, hogy ma-
gas esztétikai tulajdonságokkal
rendelkeznek. A széles elem- és

színválaszték lehetõvé teszi kü-
lönbözõ méretû és funkciójú iro-
dák berendezését – nyilatkozta
lapunknak a tulajdonos, Délity
József.

– Elemes bútorcsaládból je-
lenleg három félét gyártunk. A
2002-ben kifejlesztett és még a

mai napig nagyon kedvelt Mo-
zaik, a 2007-es év újítása a Ve-
lence, valamint a 2008-ban
született Concordia jelentik eze-
ket a termékeinket. Mindhárom
bútorcsaládot a gazdag elemkí-

nálat jellemzi,
ezzel segítve
bármely nappa-
li, lakó, ifjúsági,
valamint étkezõ
és hálószoba
berendezését .
Mindezek mel-
lett egyedi búto-
rok gyártását is
vállaljuk. Szol-

gáltatásaink között szerepel a
helyszíni felmérés, tervezés,
szállítás és összeszerelés, vala-
mint kiegészítõ termékek, példá-
ul munka- és tárgyalószékek be-
szerzése.

– Referenciáink között tudha-
tunk többek között irodaháza-

kat, hivatalokat, orvosi rendelõ-
ket, patikákat, óvodákat, iskolá-
kat, kollégiumokat, könyvtára-
kat, üzleteket, borászatokat,

panziókat, hoteleket, nyaralókat
– mondta büszkén a tulajdonos.
– A Délity Bútor Zrt. alapkoncep-
ciója egyszerû: azzal a céllal jöt-
tünk létre, hogy olyan feltétele-
ket teremtsünk az emberek szá-
mára, amelyek otthonukban és
munkahelyükön egyaránt bizto-
sítják a megfelelõ, nyugodt, ren-
dezett és inspiráló környezetet.

DDÉÉLLIITTYY  BBÚÚTTOORR  ZZRRTT

BBúúttoorrggyyáárrttóó  vváállllaallaatt
NNeemmeessnnáádduuddvvaarr,,

PPeettõõffii  SSáánnddoorr  uu..  77..  
TTeell..//ffaaxx::  7799//  557788--005500  

ee--mmaaiill::  ddbbrrtt@@ddeelliittyybbuuttoorr..hhuu  
HHoonnllaapp::  wwwwww..ddeelliittyybbuuttoorr..hhuu

Szép és praktikus bútorok
AA  DDéélliittyy  BBúúttoorr  ZZrrtt..  2255  éévveess  ffeennnnáálllláássaa  aallaatttt  ffoollyyaammaattoossaann  ffeejjllõõddöötttt,,
ííggyy  aa  kkeezzddeettbbeenn  eeggyysszzeemmééllyyeess  vváállllaallkkoozzááss  nnaappjjaaiinnkkrraa  ccssaakknneemm
sszzáázz  ffõõvveell,,  ttööbbbb  mmiinntt  1122  eezzeerr  nnééggyyzzeettmméétteerr  üüzzeemmtteerrüülleetteenn  mmûûkköö--
ddiikk,,  DDéélliittyy  JJóózzsseeff  iirráánnyyííttáássaa  aallaatttt..

PPoossttaahhiivvaattaall,,  BBááttoonnyytteerreennyyee

SSttíílluuss,,  eelleeggaanncciiaa,,  mmiinnõõsséégg  ––  eezz
aa  VVeerrtteexx  BBúúttoorr  eesssszzeenncciiáájjaa..  AA
kkfftt..  aallaappííttáássaa  óóttaa  aa  mmiinnõõssééggii
kkoonnyyhhaaii  ééss  ffüürrddõõsszzoobbaaii  bbúúttoo--
rrookk  kkéésszzííttéésséévveell  ffooggllaallkkoozziikk..

– Öt éve alakultunk, s elõ-
ször még csak elemes konyha-
bútorokat gyártottunk. 2007
végén kezdtük a fürdõszoba-
bútorok tervezését és kivitele-
zését. Cégünk fiatalnak
mondható, de dinamikus fej-
lõdésünknek és termékeink
minõségének köszönhetõen
ma már a hazai piac megha-
tározó tagjai vagyunk – nyilat-
kozta lapunknak Bolvári Jó-
zsef, a Vertex Bútor Kft. mun-
katársa. – Az igazán megha-
tározó év a 2007-es volt szá-
munkra, hiszen ekkor új
üzembe költözhettünk. Körül-

belül nyolc hónap alatt készült
el a 3500 négyzetméteres
épület, melyben a régi gépe-
ink mellett újak is helyet kap-
tak, könnyítve a termelést és
biztosítva a lehetõ legjobb mi-
nõséget. Az új üzemünkben
végre minden egy helyre ke-
rült: az irodák, a gyártás, a
tervezés, sõt a mintaterem is.
Ez nemcsak nekünk, hanem
partnereinknek is nagy köny-
nyebbséget jelent.

– Cégünk számára a leg-
fontosabb dolog a megrende-
lõk igényeinek kielégítése, ez
ösztönöz minket a fejlõdésre,
és ennek köszönhetjük sike-
rünket is. A kínálatunkat, a
színeket, a formákat folyama-
tosan bõvítjük. Ezt mi sem
szemlélteti jobban, minthogy

induláskor négy-ötféle színbõl
tudtak válogatni megrendelõ-
ink, mára pedig már több
mint harmincból. A jövõben is
a partnereink igényeit tartjuk
szem elõtt, a folyamatos fejlõ-
dés mellett keresve az új uta-
kat, új lehetõségeket – mind-
ezt a tõlünk megszokott eszté-
tikai szépséggel és minõség-
gel párosítva.

VVeerrtteexx  BBúúttoorr  KKfftt..
66334455  NNeemmeessnnáádduuddvvaarr,,

HHaattáárr  uu..  22..
wwwwww..vveerrtteexxbbuuttoorr..hhuu

vveerrtteexxbbuuttoorr@@tt--oonnlliinnee..hhuu
TTeell::  7799//557788--007700
FFaaxx::  7799//447788--338877

Stílusban a minõség

– Kezdetben egy családi ház
melletti mûhelyben, hat fõvel
kezdtük a termelést – emlékezett
a kezdetekre a tulajdonos, Ets-
berger Johann. – Néhány hó-
nap elteltével dinamikus fejlõ-
désnek indultunk, s már 1999.
végén átköltözhettünk új, 1320
négyzetméteres üzemünkbe.
Hamar kinõttük magunkat, te-
hát újabb építkezések és újabb
gépbeszerzések következtek.

– 2005 meghatározó év volt
számunkra, akkor adtuk át az új
2500 négyzetméteres üzemcsar-
nokot, melyben a bemutatóte-
rem, az irodák és a szociális he-
lyiségek is helyet kaptak. Szintén

ebben az évben, mintegy száz-
milliós beruházással elkészült az
a fûtési rendszer, amellyel sike-
rült kiváltanunk a gázfogyasz-
tást. A korszerû kazánban a bú-
torgyártás során keletkezõ hul-
ladékot égetjük el, de olyan mó-
don, hogy a káros anyag kibo-
csátás már most alatta van a
2010-ben életbe lépõ, szigorú

európai normáknak. Számunkra
legfontosabb az elégedett vevõ,
és úgy érezzük, hogy élvezzük a
vásárlóink bizalmát, aminek ér-
dekében a jövõben is mindent
megteszünk.

EEttssbbeerrggeerr  KKfftt..
NNeemmeessnnáádduuddvvaarr,,
PPeettõõffii  SS..  uu..  77//AA

TTeell..//ffaaxx::  ++3366  7799//557788--003300
TTeell..//ffaaxx::  ++3366  7799//447788--667711

wwwwww..eettssbbeerrggeerr..hhuu

Remek fenyõbútorok A-tól Z-ig
AAlliigg  ttööbbbb  mmiinntt  ttíízz  éévvee  iinndduulltt  aazz  aa  vváállllaallkkoozzááss,,  aammeellyy  nnaappjjaa--
iinnkkrraa  EEuurróóppaa  eeggyyiikk  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  ffeennyyõõbbúúttoorr  ggyyáárrttóójjáávváá
nnõõttttee  kkii  mmaaggáátt..

Reál

élelmiszerbolt
Nemesnádudvar,

Petőfi u. 41.,

Hunyadi u. 32.

Tel.: 79/478-649

Nyitva tartás:

hétfőtől szombatig: 

6–18-ig

Vasárnap: 7–12-ig

Nemesnádudvari Állattenyésztő Kft.
Nemesnádudvar, Petõfi u. 70. 

Fiedler
Bútorszerelvény

Kft.
Nemesnádudvar, Ipari út 5.

Telefon/fax: 79/478-066 
Telefon: 79/578-160

Mobil: 30/2372-052, 30/9-555-891
e-mail: fiedler@emitelnet.hu

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 7–16-ig
www.fiedler.hu

Lakossági tejértékesítés

Telefon: 
79/478-399

Fax: 79/478-220

Mobil: 20/534-0985

e-mail: 
tevje@sugolan.hu

www.allattenyeszto-
kft.hupont.hu

Bútorkiállítás
Az idei évben is megrendezik a nemes-
nádudvari bútorkiállítást szeptember 21-
e és 27-e között.

A szervezõk hétköznapokon szakmai talál-
kozóra invitálják a magyarországi bútorke-
reskedõk impozáns társaságát. A résztvevõk
megismerkedhetnek a településen mûködõ
jelentõs bútorgyártó üzemek legújabb fej-
lesztésû termékeivel, az alkalmazott gyártási
technológiákkal és betekintést kapnak a cé-
gek mûködésébe. 

A hétvége a lakosságé lesz. 26-án és 27-
én a lakberendezés iránt érdeklõdõket vár-
ják a kiállítók, ahol minden kérdésükre vá-
laszt kapnak.
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MOZOGNI SZERETNÉL? FÁJ A GERINCED? 
ESETLEG TÚLSÚLYOS VAGY?

Gyere el és tornázzunk együtt kíméletesen, 
de hatásosan, kortól függetlenül! 

Október 2-tõl minden kedden és pénteken reggel 8-9-ig.

CALLANETICS MÉLYIZOMTORNA
Kecskeméten az Árpádvárosban, az iskola mögött,

a Burga u. 1. szám alatt, a Hakkoda dojo japán
edzõteremben. AZ ELSÕ ÓRA INGYENES.

Bíróné Gizus  – Tel.: 20/346-7755

Prikkel Antal az ezredforduló
óta vállalkozó. Lassan, de biz-
tosan építgeti családjával az
üzletet, és mára olyan szintre
fejlõdött, hogy a gazdasági
válság hatásai ellenére is ké-
pes talpon maradni, sõt fejlõd-
ni. Emellett cége, a Szentkirályi
Szikvíz karitatív feladatokat is
ellát, focicsapatot, karate klu-
bot, iskolákat támogat, vala-
mint a Karol Wojtyla Barátság
Központ számára is jelentõs

felajánlásokat tesz. A nyár az
igazi fõ szezon, ha vízrõl van
szó.

– Kicsit féltem az idei nyártól,
de a vevõköröm inkább nõtt,
mintsem csökkent. A szódavíz
mellett egyre népszerûbbek let-
tek a vízadagoló automatáink.
Nem véletlen, hiszen nagyon
praktikusak, keveset fogyaszta-
nak, ráadásul hûtik és fûtik is a
vizet, tehát akár hideg limoná-
déra vágyunk, akár forró teá-

ra, nem kell mikrót kapcsolgat-
ni vagy jeget gyártani. Lehet
kapni szénsavas és csendes vi-
zes automatákat is. Takaréko-
sak és környezetbarátok, hi-
szen a ballonokat újratöltjük,
nem válnak hulladékká. Az
áruk is versenyképes, nemcsak
közintézményekben, hanem
akár a családi háztartásban is
gazdaságosan üzemeltethetõk
– nyilatkozta lapunknak Prikkel
Antal. 

Népszerû Szentkirályi Szikvíz

Kedvezményes hétköznapok az ***Ágnes Hotelben
– Min. 2 éjszaka szállás: 7.150 Ft/fõ/éj

– Min. 2 éjszaka szállás kontinentális reggelivel: 8.750 Ft/fõ/éj
Idegenforgalmi adó: 380 Ft/fõ/éj (18-70 év között)

Térítésmentes szolgáltatások:
Szauna, sókamra, pezsgõfürdõ, fedett medence, fürdõköpeny használat, 

internet-hozzáférési lehetõség, wifi, ingyenes parkolás (zárt parkoló),
ping-pong, rex-asztal

„Hétvégi felfrissülés” az Ágnes Hotelben
Az ajánlat tartalmazza: 

– 2 éjszaka szállás, kontinentális reggeli, 1x masszázs, 1x kozmetikai kezelés,
szauna, sókamra, pezsgõfürdõ, fedett medence használata, fürdõköpeny

használata, internet-hozzáférési lehetõség, wifi, ping-pong, rex-asztal
Ár: 23.300 Ft/fõ/2 éj

Idegenforgalmi adó: 380 Ft/fõ/éj

8380 HÉVÍZ, HONVÉD U. 7.
Tel.: 06-83/540-139, 06-83/540-290, 06-83/340-450
Fax: 06-83/343-218  e-mail: heviz@agneshotel.hu

www.agneshotel.hu  �� www.agnespanzio.inf.hu

Ferences Akadémia – az alapítás jubileumán

Ötödik éve szervezi a Porta Egyesület a kecskeméti Ferences Akadémiát. A tudományos ismeretterjesztõ
elõadás és kiállítás sorozat legutóbbi elõadásán a ferences rend regulájáról (szabályzatáról) esett szó.
Az elõadó pedig egy  jeles ferences szerzetes, PP..  PPeerreeggrriinn  aattyyaa volt. A  rend egyébként ez évben ünnep-
li  alapításának 900. évfordulóját. Képünk az egykori kecskeméti rendház kapujában készült.

A Szó Ünnepe – Könyvbemutató a Kodály Intézetben

Bugaci ünnep – a község emlékzászlót kapott a megyétõl

A Szakrális Mûvészetek Hete megyei rendezvénysorozatának megnyitóját a Kodály Intézet audi-
toriumában tartották a napokban. A zsúfolásig megtelt díszteremben LLeezzssáákk  SSáánnddoorr,, az Orszá-
gyûlés alelnöke és FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff kiadó igazgató mutatta be ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss érsek, metropo-
lita a Szó ünnepe címû versválogatását. Az esten korreferátumot tartott dr. Zombor Gábor, Kecs-
kemét polgármestere, valamint Nemes László, a házigazda intézmény igazgatója. A nagy érdek-
lõdéssel kísért rendezvény végén a népszerû fõpapnak több száz kötetet kellett dedikálnia a ver-
ses vallomásból.

Kitõnõ idõ, hatalmas érdeklõdés, jó programok, múltidézés, pusztahangulat, barátkozás, folklór, kun-
gasztronómia – röviden így jellemezhetnénk a IV. Szent Mihály Napi Pásztorfesztivált. Sok szépet és újat
megtudtunk a vidékrõl, szülõhelyünkrõl, a pásztoréletrõl. Okos körökben bõven akadt terv és elképze-
lés is. Mit lehetne azért tenni, hogy több legyen a vendég a legmagyarabb tájon? A megnyitón BBáánnyyaaii
GGáábboorr,, Bács-Kiskun megye elnöke a mainál szebb jövõt kívánt a puszta mai lakóinak, és megerõsítve a
megye szövetségi  ajánlatát egy díszes Bács-Kiskun zászlót adott ajándékba a rendezõknek.
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AAzz  eellmmúúlltt  éévv  iiggaazzáánn  ssiikkeerreess
vvoolltt  HHeellvvéécciiaa  sszzáámmáárraa,,  hhii--
sszzeenn  ttööbbbb  ppáállyyáázzaattii  ééss  öönn--
kkoorrmmáánnyyzzaattii  pprroojjeekkttjjee  iiss
mmeeggvvaallóóssuullhhaattootttt..

– Községünk polgármesteri
hivatalának és a Szabó Sán-
dor telepi orvosi rendelõ
komplex akadály-mentesítésé-
nek munkálatait fejeztük be
nemrég. A támogatás révén
lehetõvé vált a mozgáskorlá-
tozottak, a hallás- és látássé-
rültek közszolgáltatásokhoz
való hozzáférésének elõsegíté-
se. A Kiskõrösi úti orvosi ren-
delõ felújítási munkálatai eb-
ben a pillanatban is folynak,
ha minden jól megy, október
elejére ez is elkészül – tájékoz-
tatta lapunkat Magó István
polgármester. – Amire igazán
büszkék vagyunk még, hogy
saját erõbõl sikerült megvaló-
sítanunk a Wéber Ede Közpon-
ti Általános Iskola egyik épüle-
tének teljes tetõcseréjét. 

– Jelen pillanatban is több
pályázatunk van elbírálás
alatt, melyekkel szintén tele-
pülésünk fej-
lõdését, meg-
újulását cé-
loztuk meg.
F e j l e s z t é s i
s t r a t é g i á n k
egyik fõ állo-
mása a mû-
velõdési ott-
hon felújítá-
sa, melynek
pályázata már
túljutott az elsõ fordulón.

Emellett ter-
vezzük a
polgármes-
teri hivatal
és a Szabó
Sándor Tele-
pi Óvoda
épü le t ének
felújítását is.
Szintén ki-
emelt ügy-

ként tekintek köz-
ségünk tisztántar-
tására, karban-
tartására, ehhez
kapcsolódik a parkfelújításra,
parképítésre beadott pályáza-
tunk is. Sajnos a pályázati
malmok lassan õrölnek, de re-
mélhetõleg ezek a munkálatok
is nemsokára elindulhatnak.

– A kultúra és a szórako-
zás is nagy szerepet kap
Helvécián, hiszen pezsgõ kö-
zösségi élet jellemzi közsé-

günket. Az egyik legnépsze-
rûbb rendezvényünk a Hel-
véciai Szüreti Napok, ame-
lyeket október 2-án és 3-án
rendezünk meg az idén.
Ilyenkor nem csak a környék-
rõl, hanem testvértelepülése-
inkrõl – a romániai Csíkkarc-
falváról, a szlovákiai Zétény-
bõl, a szerbiai Versecbõl és a
svájci Sirnachból – is érkeznek
vendégek hozzánk.

Sikerek és tervek Helvécián

MMaaggóó  IIssttvváánn  ppoollggáárrmmeesstteerr

Miért jó itt élni?
– Habár nem Helvécián születtem,
több mint negyven éve itt élek. Sokat
jelent nekem ez a község, az itt élõ
emberek, a közösség. Helvéciának
szép múltja van, változatos, küzdel-
mes jelene, de hiszem hogy egy szép
jövõje is – nyilatkozta lapunknak
Káplány Sándor, a Helvécia és Kör-
nyéke Szõlõtermelõinek Értékesítõ
Szövetkezetének elnöke.

Az oldal megjelenését támogatta: 

Gulyás János temetkezési vállalkozó, Balogh Károly

Az összeállítást készítette: Zimacsek Márta

– általános
élelmiszer áru

– vegyi áru
– friss zöldség

SZÉLES VÁLASZTÉK,
SZOLID ÁRAK.

Szeretettel várom kedves
régi és új vásárlóimat!

Dominó ABC
Helvécia, Petõfi Sándor u. 23.

Az összeállítást támogatta:

Csepeliné Borbély Emília
Helvécia, Sport u. 52.

KÖNYVELÉS: 30/502-8010

„Cs” Bútor Kft.
Csepeli Károly asztalos

Helvécia, Sport u. 52.
Tel./fax: 76/ 428-321
Mobil: 30/ 9784-525

Hegede
Kertészet Kft.

Helvécia, 
Alsótelepi dûlõ 5.

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig

7-17 óráig, 
szombaton 7-12 óráig

e-mail:
hegedekft@hegede.hu

www.hegede.hu

Telefon: 76/579-059
Fax: 76/579-058

Mobil: 30/978-4543
20/326-1844

Tel.: 76/428-178
� Pizza (péntek, 

szombat, vasárnap)
� menü (megrendelés

szükséges) 
� rendezvényekre sültes

tálakat vállalunk

Ezerjó vendéglő

Friss Pékség
Helvécia, Sport u. 36. Tel.: 20/44-88-491

Házi készítésû húzott rétesek, péksütemények,
kenyerek, cukrászsütemények.

Rendezvényekre megrendeléseket vállalunk. 

A burgonya hazánk egyik
legkedveltebb élelmiszernö-
vénye, hiszen nemcsak finom,
hanem rendkívül egészséges
is. A helvéciai Göbölyös Kár-
oly tizenöt éve foglalkozik
burgonyatermesztéssel, csa-
ládi vállalkozásuk immár
gazdasággá nõtte ki magát.

– Homoki burgonyánkkal
XI. Térségi Kertészeti és Élel-
miszeripari Kiállításon is nagy
sikert arattunk – tudtuk meg
Göbölyös Károlytól. – Azon
kevés magyar gazdaság egyi-
ke vagyunk, amelyiknek egy-
aránt fontos a minõség és a
fogyasztók igényei. Éppen

ezért az év bármely szaká-
ban, bármilyen kiszerelésben
kínálunk burgonyát, igény
szerint házhozszállítással.

GGöömmbbii  BBuurrggoonnyyaa
HHeellvvéécciiaa,,  KKöönnccssöögg  3355..

TTeelleeffoonn::
3300//336666--5566--9900

Gömbi burgonya 
– egyenesen a termelõtõl

AA  mmiinnõõsséégg,,  sszzaakkmmaaiissáágg
ééss  aazz  eerreeddeettii  mmaaggyyaarr  íízzeekk
jjeelllleemmzziikk  aa  hheellvvéécciiaaii  sszzüü--
lleettééssûû  mmeesstteerrsszzaakkááccss,,
GGaarraacczzii  JJáánnooss  mmuunnkkááss--
ssáággáátt..

– Az életben a legfonto-
sabbak a gyökerek, a kisko-
ri élmények, amibõl késõbb
táplálkozhat az ember. Az
én ilyen kimeríthetetlen
kincstáram az Alföld, Helvé-
cia, a hagyományaink, köte-
lékeink, szüleim tanítása.
Gyermekkoromban, a hat-
vanas évek elején Helvécián
nehéz volt az élet. Föld, szõ-

lõ, állat keveset hozott a
konyhára. Édesanyám

mondta: „Szakács legyél, fi-
am, akkor nem halsz éhen
sose!” – emlékezik a kezde-
tekre a mizsei Tanyacsárda
mesterszakácsa. – Mai na-
pig hazajárok Helvéciára. A
programokra, barátokhoz,
édesanyámhoz.

A többször kitüntetett séf
bejárta a fél világot, fõzött
Japánban, Kubában, Svájc-
ban, Hollandiában, Olasz-
országban, az Egyesült Álla-
mokban, Oroszországban.
Mégis a magyar ízek, az al-
földi tájkonyha megszállottja
maradt. 

Helvécia neves szülötte

Cseh−Kozári Bt.
Helvécia, Erdő u. 13.
Tel.: 20/330−75−94

gépi betonkeverés, gépi föld−
munkák, alapásás, útjavítás,

útépítés, közműépítés

TISZA−PARTI 
TERMÁLFÜRDŐ
TISZAKÉCSKE

GYÓGYVÍZ � JACUZZI � USZODA
SZAUNA � INFRASZAUNA

TB−által támogatott gyógykezelések, étterem, 
apartmanok, kemping

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKKAL SZERZÕDÖTT SZOLGÁLTATÓ
Telefon: 76/441-363

e-mail: thermal@thermaltiszapart.hu Nyitva: mindennap 9–20 óráigNyitva: mindennap 9–20 óráig
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– Sok sérelmünk volt az ön-
kormányzattal szemben az el-
múlt években, de most úgy néz
ki, hogy félretéve a nézeteltéré-
seket, új lendületet kaphatnak
a még hátralévõ közmûfejlesz-
tési munkálatok – nyilatkozta
lapunknak dr. Fekete László, a
Kecskeméti Víziközmû Társulat
elnöke. – Mint ismeretes, a
MÁV-val való egyeztetések mi-
att lelassultak a közmûberuhá-
zások azokon a területeken,
ahol vasúti pálya húzódik.
Mintegy háromszáz bekötésrõl
van szó Katonatelep, Belsõnyír,
Szolnokihegy és Kisfái térségé-
ben. Reményeink szerint októ-
ber végére kiépülnek a vezeté-
kek ezeken a városrészeken is.
Most rohamszerûen folyik a
szolgáltatói szerzõdések meg-
újítása a Bácsvíz Zrt.-nél, és
persze a társulatunknál is ren-
dezni kell az ügyeiket azoknak
az ingatlantulajdonosoknak,
akik a vezetékekre csatlakozni
szeretnének.

– Katonatelepen az a sajátos
helyzet állt elõ, hogy a gázt
még a mi szervezésünkben ki-

vezették a
vasúti síne-
ken túli te-
rületre is,
de a továb-
bi kiépítés
m e g t o r -
pant, mivel
idõközben az
önkormányzat lecsökkentette a
társulatunk hatáskörét a vízre
és a csatornára. Javasoltam a
környék lakóinak, hogy élve ez-
zel a nagyszerû lehetõséggel,
akár utcánként szervezzék meg
a gázbekötéseket, mielõtt a víz-
vezeték és a csatornarendszer
lefektetése utáni útépítési mun-
kák elkezdõdnének.

– Sokat vitatott terület lett az
elmúlt években Alsó- és Fel-
sõszéktó, ahol azért állt le a
közmûrendszerek kiépítése,
mert a város a Területrendezé-
si Tervében lakóövezetté nyil-
vánította. Ennek okán az ön-
kormányzatnak Rendezési Ter-
vet kellett készítenie, s addig
nem adhatta ki az építésható-
sági osztály a szükséges szak-
hatósági engedélyeket. Ez el-

készült és Felsõszéktó esetében
úgy néz ki, hogy nagyobb elté-
rések nem mutatkoznak a veze-
tékek meghatározott nyomvo-
nala és a jelenlegi utak tekinte-
tében. Alsószéktón már na-
gyobbak a különbségek e te-
kintetben, de olyan sokan és
olyan régen várnak az egészsé-
ges ivóvízre, hogy itt is gyors
változás várható. A fõépítész
iroda, a mûszaki osztály és a
Bácsvíz Zrt. illetékeseivel együtt
jártuk be ezt a területet, egyen-
ként is elbeszélgetve azoknak
az ingatlanoknak a tulajdono-
saival, akiknek a portáját jelen-
tõsebben érinti a vezetékek
nyomvonalának kialakítása.
Végül megkaptuk a beleegye-
zésüket, így a jövõ év kora ta-
vaszán már itt is folytatódhat-
nak a közmûberuházások.

– A különbözõ városrészek-
ben maradt néhány lakóközös-
ség – összesen mintegy 70-80
család –, ahol még nem rende-
zett a víz- és csatornahálózat.
Az önkormányzattal történt
egyeztetések során most ked-
vezõ megállapodásra jutottunk
velük kapcsolatban is, úgyhogy
harmadik ütemben ezeken a
részeken valósulhat meg jövõ-
re a vezetékek kiépítése. S ak-
kor elmondhatjuk, hogy Kecs-
kemét 99 százaléka rendelke-
zik normális közmûhálózattal.  

Kecskeméti Víziközmû Társulat
Felgyorsul a közmûvek kiépítése

AA  llaakkoossssáágg  éérrddeekkeeiitt  kkééppvviisseellvvee  mmiinnddiigg  aazzéérrtt  mmuunnkkáállkkooddootttt  aa  KKeeccsskkee--
mmééttii  VVíízziikköözzmmûû  TTáárrssuullaatt,,  hhooggyy  mmiinnééll  oollccssóóbbbbaakk  ééss  ggyyoorrssaabbbbaakk  lleeggyyee--
nneekk  vváárroossuunnkkbbaann  aa  kköözzmmûûffeejjlleesszzttéésseekk..  AAzz  eellmmúúlltt  éévveekkbbeenn  1188  eezzeerr
kkeeccsskkeemmééttii  ccssaallááddhhoozz  jjuuttootttt  eell  aa  sszzeennnnyyvvíízzccssaattoorrnnaa,,  aa  vvíízz,,  aazz  áárraamm,,  aa
ggáázz  ee  cciivviill  sszzeerrvveezzeett  hhaatthhaattóóss  kköözzrreemmûûkkööddéésséévveell,,  aazz  úúttssttaabbiilliizzáácciióókkaatt
nneemm  iiss  eemmllííttvvee..  VVaaggyyiiss  vváárroossuunnkk  öösssszzllaakkoossssáággáánnaakk  aa  ffeelléénn  sseeggíítteetttteekk
eeddddiigg,,  ééss  aa  kküüllddeettééssüükk  aa  vvééggééhheezz  kköözzeelleeddiikk..  

2009. szeptember 27. (vasárnap)

TANYACSÁRDA ÉTTEREM – Lajosmizse, Bene 625.
Tel.: 76/356−010, Fax: 76/356−576 

tanyacsarda@tanyacsarda.hu, www.tanyacsarda.hu  

Programjaink 11 órától:
Szõlõdarálás, préselés, mustkészítés, 

mustivó verseny, mustkóstoló
11-15 óra között: 

Kézmûves foglalkozás
Kocsikázás, lovaglás

12 órától ünnepi ebéd 
cigányzenével fûszerezve

Menü:
– Zöldséges marhagulyás házi csipetkével

– Sültes tálon: kemencében sütött bárány grillezett
õszi zöldségekkel, zöldfûszeres babraguval

Nyárson sült töltött csirke mogyoró burgonyával,
szõlõs káposztával

– Túrós tejespite házi szilvalekvárral
Délután:

Kocsikázás, lovaglás, méneshajtás, lovasbemutató
A szüreti ebédmenü ára: 4.900.-Ft/felnõtt,

3.300 Ft/gyerek (4–14 éves kor között)
+ ajándék: a programokon való részvétel

HHaa  BBuullggáárriiaa,,  aakkkkoorr  PPiirroosskkaa
TToouurrss  ––  uuggrriikk  bbee  rrööggttöönn  sszziinn--
ttee  mmiinnddeenn  kkeeccsskkeemmééttiinneekk..  AAzz
uuttaazzáássii  iirrooddaa  iiddéénn  iimmmmáárr  aa
hhuusszzaaddiikk  nnaaggyy  nnyyáárrii  sszzeezzoo--
nnoonn  vvaann  ttúúll..

– Vörös Tibor ügyvezetõ
igazgató nagyon elégedett a
2009-es szezonnal – tájékoz-
tatta lapunkat Kolozsi R. Ma-
rianna irodavezetõ. – Igazá-
ból félelmekkel telve indul-
tunk a nyárnak, hiszen a ta-

valy kirobbant gazdasági
válság hatása kiszámíthatat-
lan volt. Az idei foglalások-
ban azonban csak annyiban
mutatkozott meg, hogy most
a last minute utak voltak a
legnépszerûbbek. Rengete-
gen éltek a születésnapi akci-
óinkkal Bulgáriában és Hor-
vátországban; mind a két
apartmanházunk végig telt-
házzal üzemelt.

– Ebben
a meleg-
ben a hó
gondolata
is üdítõ, s
habár még a síszezon kicsit
messze van, de november
végére, december elejére
már nagyon jó utakat tu-
dunk ajánlani. Természete-
sen az egzotikus utazások
kedvelõire is gondolunk,
akiknek egyebek mellett

Thaiföldet és Srí Lankát
ajánljuk. Nagyon fontos
azonban, hogy baleset-, be-
tegség- és poggyászbiztosí-
tás nélkül senki ne induljon
sehova.

PPIIRROOSSKKAA  TTOOUURRSS
KKeeccsskkeemméétt,,

SSzzaabbaaddssáágg  ttéérr  22..
TTeell..::  7766//332288--663366

wwwwww..ppiirroosskkaa--ttoouurrss..hhuu

Nyaralás után síszezon
––  KKeeddvveess  BBllaannkkaa,,  bbiizzoonnyyáárraa  ssookkaakkaatt  mmeegglleepp,,  hhooggyy  lleehheettssééggeess  iillyyeenn  rröövviidd  iiddõõ  aallaatttt  nnuulllláá--

rróóll  ffeellssõõffookkúú  nnyyeellvvvviizzssggáátt  tteennnnii..  TTaalláánn  aazz  iiss  sszzeerreeppeett  jjááttsszzootttt  eebbbbeenn,,  hhooggyy  ÖÖnn  ggyyaakkoorrllóó
nnyyeellvvttaannáárr??

– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a sikerhez vezetõ úton a döntõ tényezõt
egy számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette. 

––  TTuuddttoommmmaall  ppoonnttoossaann  nnééggyy  hhóónnaappppaall  aazzuuttáánn,,  hhooggyy  eellõõsszzöörr  kkeezzéébbee  vveettttee  aa  ttaannaannyyaaggoott,,
9900%%  kköörrüüllii  eerreeddmméénnnnyyeell  aa  nnaapp    lleeggjjoobbbb  sszzóóbbeellii  vviizzssggáájjáátt  pprroodduukkáállttaa  ––  ffeellssõõffookkoonn..

– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor még heti 35-40
órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után ne-
kiálljak tanulni, gyakorolni. Sõt, a sikerélmény, hogy már az elsõ lecke után rengeteg mon-
datot tudtam aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb lec-
kékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelensé-
gekkel.

––  ÖÖnn  eeggyy  sszzeemmééllyybbeenn  „„kkrreeaattíívv””  nnyyeellvvttaannuullóó  ééss  aa  hhaaggyyoommáánnyyooss  mmóóddsszzeerreekkeett  iiss  ttöökkéélleettee--
sseenn  iissmmeerrõõ  nnyyeellvvttaannáárr..  ÍÍggyy  rriittkkaa  rráállááttáássaa  lleehheett  aa  sszzaakkmmaaii  kkéérrddéésseekkrree  ééss  hhiitteelleess  vvéélleemméénnyytt
mmoonnddhhaatt..  MMii  ee  mmóóddsszzeerr  ffaannttaasszzttiikkuuss  ssiikkeerréénneekk  kkuullccssaa??  MMiittõõll  iiggaazzáánn  úújjsszzeerrûû  ééss  hhaattéékkoonnyy  aa
KKrreeaattíívv  NNyyeellvvttaannuullááss??  

– Én eddigi nyelvtanári munkám során még
nem találkoztam ennyire logikus szerkezetû tan-
anyaggal, személyes meggyõzõdésem, hogy ma ez
a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdõk/újrakezdõk
számára, illetve akik rendszerezni vagy felfrissíteni
kívánják eddigi tudásukat. 

––  ÖÖnn  ppeeddiigg  kkeeddvveess  GGiinnaa,,  ttíízz  hhéétt  aallaatttt  ssiikkeerreess  kköö--
zzééppffookkúú  CC  nnyyeellvvvviizzssggáátt  tteetttt,,  rrááaaddáássuull  eeggyyéénnii  ttaannuu--
lláássssaall,,  ttaannáárrii  sseeggííttsséégg  nnééllkküüll,,  eeggyy  eeggyyeeddii  nnyyeellvvttaannuu--
lláássii  mmeettóódduussssaall..  IIggaazz??

– Valóban így történt. A módszer a Kreatív
Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki
27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanu-
lás egyéni bajnoka Magyarországon. 

––  MMiittõõll  mmááss  ééss  mmiittõõll  iillyyeenn  ssiikkeerreess  eezz  aa  mmóóddsszzeerr??  
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyel-

ven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tan-

anyag segítségével folyamatosan ellenõrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette
sikerélmény, visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól
mentesen. A két oktatócsomag és a CD minõségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követel-
ményeit veszik célba.

––  MMiillyyeenn  nnyyeellvveekkbbõõll  hhoozzzzááfféérrhheettõõ  aa  KKrreeaattíívv  NNyyeellvvttaannuulláássii  MMóóddsszzeerr  ééss  mmeennnnyyiibbee  kkeerrüüll??
– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd és norvég nyelvre készült tananyag,

a két oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez alig egy tucat magánóra költsé-
geinek felel meg.

––  ÚÚggyy  ttuuddoomm,,  KKeeccsskkeemméétteenn  lleesszz  vváássáárrlláássssaall  eeggyybbeekkööttöötttt  tteerrmméékkbbeemmuuttaattóó,,  aammeellyyeenn  ÖÖnn--
nneell  sszzeemmééllyyeesseenn  iiss  ttaalláállkkoozzhhaattnnaakk  aazz  éérrddeekkllõõddõõkk..

– Igen, 22000099..  ookkttóóbbeerr  77--éénn  ééss  1144--éénn  ((sszzeerrddaa))  1177--1199  óórrááiigg  aazz  EErrddeeii  FFeerreenncc  MMûûvveellõõddééssii
KKöözzppoonnttbbaann  ((3322--eess  tteerreemm))  a tananyagokat bárki megtekintheti, s szívesen megosztom ta-
pasztalataimat ezzel az új, hatékony nyelvtanulási módszerrel kapcsolatban. Szeretettel vá-
rok minden tanácsot kérõ érdeklõdõt akár kérdéseivel, akár problémáival.

––  KKeeddvveess  BBllaannkkaa  ééss  GGiinnaa,,  ssookk  ssiikkeerrtt  aa  ttoovváábbbbii  nnyyeellvvttaannuulláásshhoozz!!
BBeehhrriinngg  BBaalláázzss,,  wwwwww..kkrreeaattiivvnnyyeellvv..hhuu

Kecskemét, Erdei Ferenc MK, 2009. október 7-én 
és 14-én (szerda) 17–19 óráig 

Nem csak ünnepi
alkalomra!

Díszítse otthonát, 
rendezvényét 

egyedi tervezésû, 
különleges gyertyákkal!
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Gyertyaház
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